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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

22–23. oldal A nők könnyebben dolgoz-
zák fel a túlzott stresszel járó szitu á ció kat –
derül ki női mellékletünkből, amelyben az
anyaságról is olvashatnak.

11. oldal Győrben maradt a 16. Babakiállítás és Országos Babaké-
szítési Verseny egyik kategóriájának első helyezése. Mondhatjuk,
hogy hazakerült az elismerés, ugyanis a kezdetektől fogva a kisalföldi
megyeszékhely ad otthont a rangos megmérettetésnek. Molnár Eszter
„Emil” nevű babája a reborn csecsemő babák között szerezte meg a
legjobbnak járó díjat.

28. oldal A Győri Audi ETO KC nyáron három
mesterlövésszel erősítette meg keretét. Egyikük a
szerb válogatott Andrea Lekic, aki élete első nem-
zetközi kupadöntőjére, és pályafutása legfonto-
sabb párharcára készül. 

3. oldal A statisztikai adatok
szerint egyre több látogató érke-
zik Győrbe, a vendégéjszakák
száma emelkedik. Az iparág helyi
szereplői optimistán néznek a kö-
zelgő szezon elébe.

5. oldal Egy hónapon belül el-
kezdődik a termelés a Leier cso-
port új győri gyárában, ahol
negy ven főnek teremt munkát 
az osztrák–magyar vállalkozás. 
A cég az exportpiacokra alapoz. 

A május a gyerekeké
Írásunk a 10., képriportunk a 20–21. oldalon
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Celsius-fok fölé kúszott vasárnap a hőmérő higany-
szála Győrött, így az új országos napi melegrekord
április 29-én mostantól 30,6 Celsius-fok. Mostanáig
1934-ben Budapesten volt a legmelegebb ezen a
napon, a fővárosi és az országos napi melegrekord
egyaránt 29,9 Celsius-fok volt.

30 1,2 kilométernyi kerékpárút építését kezdik meg a na-
pokban az osztrák–magyar országhatár és az
ausztriai Miklóshalma (Nickelsdorf) között. Győr-
től így nemsokára egészen a németországi
Passau ig el lehet jutni biztonságosan két keréken.
A kerékpárút júniusra készül el.

NAPRÓL NAPRA

Április 27.

Április 28.

Április 29.

Április 30.

Május 1.

Május 2.

Május 3.

Ítélet. Jelentősen enyhítette a Ma-
rian Cozma megölése miatt folyó per-
ben a három fővádlott büntetését a
Győri Ítélőtábla. Az első fokon élet-
fogytiglani fegyházra ítélt Raffael Sán-
dort és Németh Győzőt 18-18 évi
börtönre ítélték, míg Sztojka Iván 20
éves fegyházbüntetését 8 évi bör-
tönre változtatta Nagy Zoltán tanácsa.

Graffiti. Harminc fiatal graffitifújó
díszítette fel alkotásával az Eötvös
József Általános Iskola udvarának
betonfalát a rendőrség és a gyer-
mekjóléti központ közös programjá-
nak keretein belül.

Fizika. A Széchenyi-egyetemen ren-
dezték meg a hétvégén az Országos
Fizikatanári Ankétot általános és kö-
zépiskolai tanároknak. A rendezvény
nyitó előadása az első magyar mű-
holdról, a MASAT-1-ről szólt.

Majális. Már hétfőn megkezdődtek
Győrben a majálishoz kapcsolódó
programok. A belvárosban ingyenes
koncertek várták az érdeklődőket. 

Futam. Ötven csapat állt rajthoz a
belvárosban megrendezett VII. Szé-
chenyi Futamon, az alternatív haj-
tású járművek versenyén. Az indulók
egyre inkább olyan technikai megol-
dásokat kerestek, amelyek később a
hétköznapokban is alkalmazhatók.

Felvételi. Rendkívüli felvételit tarta-
nak május 11-ig a győri középisko-
lákban. Az eljárásban csak azok a ta-
nulók vehetnek részt, akiket az álta-
lános felvételi eljárás során egyetlen
megjelölt középfokú intézménybe
sem vettek fel. 

Kiállítás. Hefter László Ferenczy
Noé  mi-díjas üvegművész kiállításával
nyílt meg a Bástya Múzeumház a Bé -
csi kapu téren. A műemlék épület a
Lébény–Győr–Káptalandomb komp -
 lex turisztikai fejlesztési programban
újult meg.

Mától tíz 
forinttal 
olcsóbb 
a benzin
Tíz forinttal csökkenti
a 95-ös benzin, és 5-tel
a gázolaj literenkénti
árát a MOL. A benzin
ára így 441, a dízelé 436
forint lesz péntektől.
Az autósok továbbra is
akár 20-25 forintos ár-
különbséget tapasztal-
hatnak a kutaknál.

Fogadóórák
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
május 7-én, hétfőn 16
órakor fogadóórát tart
az Arany János Általá-
nos Iskola könyvtárá-
ban. Bárány István ön-
kormányzati képviselő
szintén fogadóórára
várja a lakosokat
május 7-én 18 órától a
Tulipános Iskola Tagis-
kolájában (Bácsai út
55.), május 8-án 
18 órától a Kisbácsai
Tagiskolában, május 
9-én 18 órától a 
Bá csai Művelődési 
házban.

Hulladékud-
varok nyáron
A GYŐR-SZOL Zrt. tájé-
koztatja a lakókat,
hogy a győri hulladék-
udvarok a nyári
nyitva tartásnak meg-
felelően május 8-ától
a megszokott napo-
kon, de 9 és 17 óra kö-
zött tartanak nyitva.

Ingyenesen elvégzik a
motorkerékpárok eseti
műszaki állapotfelmé-
rését a megyei közleke-
dési baleset-megelő-
zési bizottság és a kor-
mányhivatal közleke-
dési felügyelőségének
szakemberei. Május 5-
én, szombaton 9 és 13
óra között a közleke-
dési felügyelőség Tatai
út 3. szám alatti telep-
helyén tudnak a motor-
tulajdonosok bejelent-

Átvizsgálják 
a motorokat

kezni az időszakos mű-
szaki ellenőrzésre. A
meghirdetett időpont-
ban lehetőség nyílik az
érdeklődők motoros
gyakorlati tudásának
felmérésére, valamint a
közlekedési felügyelő-
ség idén lehetőséget
biztosít KRESZ-teszt ki-
töltésére is, mely a mo-
torkerékpáros vizsgát
veszi alapul, így min-
denki felmérheti jelen-
legi tudásszintjét. 

Öt győri kézműves pályázott idén a Magyar Kézmű-
ves Remek-díjra, melyet az Országos Kereskedelmi
és Iparkamara hirdetett meg. A díjátadásra az elmúlt
héten, a Mezőgazdasági Múzeumban került sor. Ki-
emelt Magyar Kézműves Remek-díjat kapott Kárpáti
Erika győri mézeskalács-készítő. A Magyar Kézmű-
ves Remek-díjat Szabó Karola szalmafonó és
Véghné Lőrincz Ágnes csipkekészítő vehette át. A
Vajdahunyad várában nyílt kiállításon Tóth Ildikó és
Gerencsér Zsolt kékfestőit, továbbá Zugmann Ilona
foltvarró munkáit is bemutatták a nagyközönségnek.  

Kézművesek sikerei 
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A ráncos kéz erősen markolta
a guruló járókeretet, az idős
asszony erejéhez mérten igye-
kezett méltóságteljesen lép-
kedni a lánya mellett. A
másik oldalon unokája kí-
sérte, aki szíve alatt kincset
hordozott. 
Az apró, nehéz lépések köz-
ben könnyeivel küzdött, ne-
hogy túlcsorduljon az öröm,
amit amiatt érzett, hogy ilyen
csoda, mint a születés, meg-
történhet. És megtörténik
újra és újra. A bölcs tekintetű
asszony már tudja: a legnehe-
zebb, ugyanakkor a legszebb
hivatás az életben anyának
lenni. Tudja, hogy a kicsik
igazi otthona a még fáradt-
ságban is tágra nyíló karok,
amelyek a nehéz pillanatok-
ban is várják őket. Tudja,
hogy csak az anyák képesek
olyan nyelvet beszélni, ami
kulcs a gyermekükhöz. A má-
soknak összefüggéstelennek
tűnő hangok, jelzések egy
édesanyának világos kérések,
információk. Tudja, hogy csak
az anyák ismerhetik az igazi
megbocsátás érzését. 
Még most is fülében cseng ka-
masz lányának vádló hangja:
„Nem én kértem, hogy a vi-
lágra jöhessek!” – mikor nem
mehetett el a késő esti bálba
a barátnőivel. Látta, hogy
amint elhagyták fiatal száját
a szavak, már meg is bánta
őket, s néhány óra elteltével a
maga módján engesztelésért
somfordált. A csendes megbo-
csátás után érezte, mélyebb a
kapcsolatuk, mint előtte volt.
Ismeri a fiatal nagymamalét
örömét, másfajta izgalommal
követni a járdán sebesen gu-
ruló, lábbal hajtható kismo-
tort, amin unokája egyensú-
lyoz. Örül a kicsivel együtt
töltött lopott órának, amikor
dolgozó gyermekét bent tart-
ják túlórázni. Tudja, hogy az
anya–gyermek kapcsolat egy
olyan szövetség, ami élete vé-
géig fennmarad.
Az idős asszony szemében
gyűlnek az öröm könnyei, már
nem takargatja őket. Csak a jó
emlékekre gondol. Büszkeség
tölti el, hogy átélt egy ilyen
nemes feladatot, mint az anya-
ság, s munkájának gyümölcse
folyamatosan érik.
Szigethy Teodóra

Anyának lenni

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Még néhány hét, és az ízelítőül kapott,
váratlan április végi kánikula után
megérkezik az igazi nyári turistasze-
zon. A győri önkormányzat az intézmé-
nyekkel együtt évek óta szisztematiku-
san dolgozik azért, hogy a város vonzó
idegenforgalmi célponttá váljon, és a
statisztikai adatok tanúsága szerint az
erőfeszítéseknek megvan az eredmé-
nye: egyre több látogató érkezik, az itt
töltött vendégéjszakák száma folya-
matosan emelkedik. Ennek is köszön-
hető, hogy az iparág helyi szereplői-
nek többsége optimistán néz a kö-
zelgő szezon elébe.

– Váratlanul jól sikerült az április, 80
százalékos foglaltsággal dolgozunk, és
hasonlóan jó eredményekre van kilátás
a nyári hónapokban is – értékel és
prognosztizál Horváth Ottó, a Hotel
Rába igazgatója. – Az első negyedév-
ben az Audi új fejlesztésének köszön-
hetően az üzleti turizmus jelentett hú-
zóerőt, a városban szinte valamennyi
szálláskategóriában megjelentek a be-
ruházáshoz kötődő vendégek. Ezt
váltja majd nyáron a sport és kulturális
rendezvények vonzereje, már most tud-
ható, hogy kézilabdatorna, autóver-
seny hoz vendégeket a házba. Termé-
szetesen a szórakoztató és művészeti
eseményekre is számítunk, a Győrkőc
fesztiválra biztosan sokan érkeznek, és
bízunk a táncbiennálé vonzerejében is. 

A hagyománnyal bíró eseményekre
tehát mindig lehet számítani, ahogy ha-
gyományos nyári program a fürdők fel-
keresése is. Horváth Cs. Attila, a Rába
Quelle általános igazgatója megerősí-
tette: a szezonális ingadozásnak ke-
vésbé kitett fedett fürdőkre is igaz,
hogy a nyári hónapokban megugrik a
látogatók száma. A jó idő kinyitja az
idényfürdőt is, a belépő felár nélkül ér-
vényes a strand területére. Idén is lesz
kölyökstrand, ahol a napozás, fürdés
mellett július 1-jétől augusztus 12-ig a
tavalyi évhez hasonlóan animátorok,
gyereknek szóló programok, szolgálta-

tások is várják majd a kicsiket és szüle-
iket. Ugyancsak turistacsalogató cél-
pont az idei évtől Győr egyik legérde-
kesebb látványossága, a néhány hete
működő Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ.

– Az iskolai tananyagokhoz jobban
kötődő programot a vakáció alatt egy
másfajta tematizálás váltja fel – foglalja
össze a változás lényegét Szilasi Péter
Tamás, az intézmény vezetője. – A Mo-
bilisben mindig történik valami. Az ál-
landó attrakciók mellett nyújtott kínála-
tunk egyrészt illeszkedik a város ren-
dezvényeihez, másrészt az aktualitá-
sokhoz. Így májusban a fenntartható
közlekedés, júniusban a múzeumok éj-
szakájához kapcsolódóan a tudomány
és a művészet, júliusban az űrtechnika,
augusztusban pedig az olimpia lesz a
hónap témája. 

A nyári programok megismerteté-
séről a polgármesteri hivatal marke-
ting, turizmus és kommunikációs osz-
tálya gondoskodik Domanyik Eszter
osztályvezető irányításával.

– Az elmúlt évek bebizonyították,
hogy érdemes a városmarketingre, va-
lamint a rendezvényekre ál-
dozni, hiszen Győrt ma
már kulturális, turisztikai és
fesztiváközpontként ke re -
sik fel az emberek –
mondta el érdeklődésünk -
re Domanyik Eszter. – Váro-
sunk kiemelt rendezvényeit
he lyi, regionális és országos szinten is
népszerűsítjük, nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy minél szélesebb körben
megismerjék a város adta lehetősége-
ket az érdeklődők. Ott vagyunk a leg-
népszerűbb kulturális és turisztikai
programajánló műsorokban, valamint a
széles olvasóbázissal bíró magazinok,
szaklapok oldalain, és a turisztikai kiad-
ványokban is. Az online marketing jelen-
tősége ma már vitathatatlan, ezért az in-
ternetben rejlő lehetőségeket is maxi-
málisan igyekszünk kihasználni.  Nagy
sikere volt budapesti óriás- és citylight
kampányunknak, amelyet „Miért megy
mindenki Győrbe?” szlogennel hirdet-

tünk meg, és a jövőben is folytatni sze-
retnénk. A legfontosabb azonban, hogy
folyamatosan nő a vendégéjszakák
száma, a városban sok a turista, a győ-
riek pedig megszerették a rendezvénye-
ket, nyári programjaikat gyakran azok-
hoz igazítják. 

S ha már megérkeztek, színvonalas
szolgáltatásokkal illik fogadni a vendé-
geket. Ezért alakították ki Győr belváro-
sában a Látogatóközpontot, amely a
Mobilishez hasonlóan ebben a nyári
szezonban fogadja először a turistákat.

Az utóbbi két-három hétben, talán a
jó időnek is köszönhetően érezzük iga-
zán, hogy felfedeztek bennünket a turis-
ták – újságolta Tóthné Kardos Krisztina,
az intézmény vezetője.  – Nagyon sok
német, svájci, szlovák kereste fel a Láto-
gatóközpontot, érdekli őket az interaktív
kiállítás, viszik a prospektusokat, mun-
katársaink jó tanácsait. Arra számítunk,
hogy ez a tendencia folytatódik, és ha-
marosan megjelennek a kerékpáros ki-
rándulók is. Persze a győriek is jönnek,
sokan csak kíváncsiságból, mások
pedig, mert már értesültek róla, hogy a
fesztiválrendezvényekre nálunk is kap-

hatók jegyek. Mostantól a balett, a filhar-
monikusok és a színház előadásaira is
válthatnak belépőt nálunk győriek és tu-
risták egyaránt, ahogy igaz lesz ez a nyár
egyéb rendezvényeire is. A szolgáltatási
palettánk nagyon széles, a konferencia-
terem-bérléstől a földszinti boltban le-
hetséges ajándékvásárlásig. 

Ígéretes tehát az előszezoni indulás,
de az idegenforgalmi várakozások átte-
kintése mellett ne feledkezzünk meg a
turistacsalogatás egyik legkellemesebb
„mellékhatásáról”: a fent leírtak lehető-
séget adnak arra, hogy a győriek igazán
tartalmasan és kellemesen töltsék el a
nyarat saját városukban.

Érdemes a város-
marketingre áldozni

Nyitott kapuk: 
élményváros várja a turistákat
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GAZDASÁG FEJLESZTÉS

szerző: z. a.
fotó: sz. t.

Mesterszakos, belsőégésű mo-
torok szakirányos hallgatók szá-
mára alapított ösztöndíjprogra-
mot az Audi Hungaria Motor
Kft. Ebben a félévben hat hall-
gató kapta meg az ösztöndíjat,
amelynek révén Ingolstadtba
utaznak, és gyakornoki prog-
ramban vesznek részt az anya-
vállalatnál. Kapnak egy szemé-
lyes mentort, aki a cég egyik ve-
zetője, illetve nyelvtanfolyamot
is biztosítanak számukra a gya-
kornoki fizetés mellett – tájé-
koztatta lapunkat Czechmeis-
ter Mónika, az Audi Hungaria
vállalati kommunikációért és
kormánykapcsolatokért felelős
vezetője.

Az egyik hallgató, aki elnyer -
te az ösztöndíjat, elmond ta, na-
gyon fontos lépcső a jövője
szempontjából, hogy Németor-
szágban bővítheti ismereteit.

„Olyan technológiákba is
betekintést nyerhetek, melyek
még nem honosak Magyaror-
szágon. Új konstrukciókat, fej-
lesztéseket tanulmányozhatok,
és a nyelvtanulás sem mellé-
kes – fejtette ki Tóth Attila, és
hozzátette, az életrajzában is
nagyon jól mutat majd a kül-
földi gyakorlat.

A 24 éves hallgató elmond -
ta, annak köszönheti a lehető-
séget, hogy tanulmányait min-
dig jól végezte, emellett folya-
matosan vállalt pluszmunkákat,
próbált gyakorlati tapasztalato-
kat gyűjteni, illetve tudományos
versenyeken vett részt.

Czechmeister Mónika hoz-
záfűzte, az ösztöndíj elbírálásá-
nál a tanulmányi eredményt, a
németnyelv-tudás szintjét vet-
ték figyelembe, és személyes
beszélgetésen kellett meggyőz-
nie a mérnökhallgatóknak a vál-
lalat illetékeseit, hogy valóban
érdemesek-e az ösztöndíj el-
nyerésére.

Ösztöndíj
az Auditól

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. t.

A tudás almájának jelképes átnyújtá-
sával avatták fel szerdán a győri Szé-
chenyi István Egyetemen a Belső -
égésű Motorok Tanszék új épületét a
megvalósításban résztvevő Audi Hun-
garia Motor Kft., Győr önkormányzata
és az egyetem vezetői. 2011-ben ké-
szült el a tanszéképület első üteme,
amelyben egy, a legújabb technoló-
giát képviselő fékpad kapott helyet. A
második, most átadott ütemben to-
vábbi laborokat és oktatóhelyiségeket
alakítottak ki, többek között európai
uniós alapok támogatásával.

– A jövő egy darabját avatjuk most,
ahol elmélet és gyakorlat egy karnyúj-
tásra van egymástól – hangsúlyozta
az ünnepségen dr. Szekeres Tamás,
az egyetem rektora, aki kiemelte: a vál-
lalat és az intézmény eddig is gyümöl-
csöző kapcsolata az együttműködés
új dimenziójába lépett, amely lehető-
séget teremt arra, hogy az egyetem
hallgatóinak jövőbe mutató, a munka-
erőpiac igényeihez igazodó képzést
nyújtson, és magasan képzett mérnö-
köket bocsásson az autóipar rendel-
kezésére.

Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia ügyvezető igazgatója az átadá-

A jövőnek épült tanszék
son úgy fogalmazott: a város, az egye-
tem és a vállalat közötti együttműkö-
dés minősége példa nélküli Magyaror-
szágon, de a cél az, hogy ne maradjon
példátlan, mások is induljanak el ezen

az úton. Magyarország egyetlen nagy
erőforrása a humántőke, erre lehet
építeni a jövőt – mondta az ügyvezető. 

A város önkormányzatát dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester képviselte,
aki beszédében kiemelte:

– Ez a projekt is igazolja, hogy mi-
lyen sikeres az együttműködés az
egyetem, az Audi Hungaria és Győr
között közösen használt szlogenünk:

„A jövő Győrben épül“ jegyében. Csak
így érhetjük el célunkat, hogy Győr
nemcsak Magyarország, hanem Eu-
rópa egyik jelentős járműipari, gazda-
sági és kulturális központja legyen. 

Az Audi Hungaria Járműmérnöki
Tanszékcsoporthoz tartozik a Belső-
égésű Motorok Tanszék mellett még
két további tanszék is: az Anyagtudo-
mányi és -technológiai Tanszék, vala-
mint a Járműgyártási Tanszék. 

A tanszékcsoport többek között
segíti a tudományos kutatómunkát
és a német nyelvű mérnökképzés fej-
lesztését. 

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Egy hét múlva tartják az Audi Hunga-
ria épülő járműgyárának bokrétaün-
nepségét, amely a tavaly nyár eleji
alapkőletétel után a következő na-
gyobb állomása a 900 millió eurós be-

ruházásnak. Ez azt jelenti, hogy a ké-
szülő csarnokok falai elérték a legma-
gasabb pontjukat, szerkezetkész álla-
potban vannak, s több helyen már
szerelik be a gyártósorokat, robotokat.
A prés-, karosszériagyártó, lakkozó-
és összeszerelő üzemmel, valamint az
energiaközponttal együtt mintegy

250 ezer négyzetméter épül be a vál-
lalat 2 millió négyzetméteres új terüle-
tén, amely gyakorlatilag ugyanakkora,
mint a mellette lévő, mára a világ leg-
nagyobb motorgyárának helyet adó
terület. Ulrich Minke, az Audi Hunga-
ria járműgyártásért felelős igazgatója
elmondta, 2013-tól indulhat meg a

termelés, terveik szerint két műszak-
ban napi 500 autó gördülhet ki a ka-
pukon, ez éves szinten átlagosan 125
ezer járművet jelent. Az üzemeknek
négy új modell felfutását kell biztosí-
taniuk 17 hónapon belül, közülük első-
ként az Audi A3-as limuzin gyártását
kezdik meg. A vezető megjegyezte azt

is, 700 beszállítóval számolnak, ame-
lyek nagy része Kelet-Közép-Európá-
ban található. 

A 34 futballpálya nagyságú építési
területen az elmúlt 8 hónapban mint -
egy 1500 építőmunkás és csúcsidő-
ben 50 daru dolgozott. Az építkezé-
seknél 16 ezer köbméter betont és 35
ezer tonna acélt használtak fel. Ezen
adatok ismerete segít elképzelni azt a
monumentális komplexumot, ami a
város határában készül. De nemcsak
a mennyiségre, a minőségre is figyel-
nek a prémiumszegmens vezető autó-
márkájának gyártói: a konszern leg-
modernebb présgépét telepítik Győr -
be, a karosszériaüzemben pedig 620
vadonatúj robot beszerelése zajlik
éppen, azaz jelentősen automatizált
lesz a gyártás egy szakasza. Technikai
szempontból a legbonyolultabb, na-
gyon energiaigényes rendszer épül ki
a lakkozóüzemben, ahol természete-
sen a dolgozók védelme is a prioritá-
sok között szerepel a szennyező anya-
gok miatt. A gyáregység vezetője hoz-
záteszi azt is, a világ legtisztább lakko-
zóüzemét építik ki. A legtöbb embert
foglalkoztató csarnokban az összesze-
relési munkák folynak majd, itt mind-
össze tíz robot kap helyet, mellettük
1200 embernek jut feladat. 

A járműgyár újabb állomása
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ÉPÍTŐIPAR HIRDETÉS

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Egy hónapon belül elkezdő-
dik a termelés a Leier cso-
port új győri gyárában,
ahol negyven főnek teremt
munkát az osztrák–magyar
vállalkozás. A cég elsősor-
ban az exportpiacokra ala-
pozza kéregfal- és kéregfö-
démüzemének beindítását,
de középtávon számítanak
a magyar építőipar konszo-
lidálódására is. 

Magyarország legmodernebb
kéregfal- és kéregfödémüzeme
jött létre Győrben – jelentette ki
a Leier Hungária Kft. ügyvezető
igazgatója a cégcsoport kilen-
cedik hazai gyárának megnyi-
tása előtt. Komlós Andor a
gyárba telepített csúcstechno-
lógia miatt ilyen határozott
ebben a kérdésben, ám hozzá-
tette, azért emberi erőre is
szükség lesz. A június elején be-
induló termelés negyven fővel
fog zajlani, de most még kere-
sik a szakképzett lakatosokat,
villanyszerelőket, gépkezelőket. 

Az egykori házgyár területén
megnyíló épületet egy évvel ez-
előtt kezdte modernizálni az oszt-
rák–magyar cég, hogy a jánosso-
morjai üzeméhez hasonló egysé-

get hozzon létre. A cél azonban
annyiban különbözik a jánosso-
morjai telephelytől, hogy itt nem
szinte kizárólag, hanem csak 50
százalékban szeretnének az oszt-
rák, szlovák, lengyel exportpia-
cokra termelni. Középtávú elkép-
zelésük ugyan is az, hogy a ma-
gyar piacot is ebből az üzemből
lássák el olyan elemekkel, ame-
lyekből többek között a Leier City
Center mélyga-
rázsa, a sümegi
Kapitány Hotel
vagy több logisz-
tikai központ is
épült. De nem-
csak a napi két-
ezer négy  zet mé -
ter kéregfal és
k é r e g f ö d é m
gyár tására lesz alkalmas a két-
milliárd forint saját forrásból
megújult Fehérvári úti üzemcsar-
nok. Olyan kiegészítő termékek
is kikerülnek majd innen, mint a
közút és vasút mellé épített zajár-
nyékoló falakhoz készült Leier
Durisol zajárnyékoló panelek,
vagy a falak lábazati elemei.
Előbbi kapcsán a vezető rámuta-
tott, ezek a zajárnyékoló panelek
nemcsak a magyar, hanem a
sokkal szigorúbb osztrák vagy
német minőségi elvárásoknak is
megfelelnek.  Az osztrák–ma-
gyar cég az utóbbi öt évben 19

milliárd forintot költött beruhá-
zásra Magyarországon. Többek
között az egykori Frigyes-lakta-
nya helyén létrejött Leier City
Centerre, és a vállalat gyárai-
nak fejlesztésére fordították ezt
az összeget. Komlós Andor a
2011-es év eredményeiről is
beszélt lapunknak, eszerint a
Leier Csoport magyarországi
bruttó forgalma az elmúlt év -

ben 28 milliárd forint volt, az
üzemi eredménye pedig 1,64
milliárd forint, és Magyarorszá-
gon 830 főt foglalkoztattak. Az
ügyvezető a magyar építőipar
válságával kapcsolatban úgy
fogalmazott, a mostani pontról
már csak felfelé indulhat el az
ágazat. Most még zajlik a tisztu-
lás folyamata, valóban kevés
lakás épül – tavaly mintegy 12
ezer –, de úgy látják, hogy egyre
inkább jelentkezik az igény a jó
minőségű laká sokra, ezért kö-
zéptávon a helyzet konszolidá-
lódásával számolnak.

Nyitás előtt a Leier új
győri üzeme

A termelés negyven
fővel fog zajlani 

a modern üzemben

szerző: zoljánszky alexandra

Hagyományteremtő szándék-
kal idén is jelképes hidat épít
Szent László városa, Nagyvá-
rad és a hermát őrző Győr kö-
zött a Szent László Határőr Ha-
gyományőrző Egyesület. A va-
sárnapi Szent László-herma
körmeneten az egyesület dísz-
alegysége a tavalyihoz hason-

Jelképes híd Szent László városa
és Győr között

lóan határőr egyenruhában,
díszkarddal kíséri védőszentjé-
nek nagyváradi hermáját, a
nyakszirtcsontnak egy darabját,
melyet Zichy Ferenc győri püs-
pök adományozott 1775-ben a
nagyváradi székesegyháznak.

1992-től Szent László a ha-
tárőrség védőszentje, mivel ő
volt az első koronás fő, akinek
írásban ránk maradt törvényei

átfogóan rendelkeztek a határ
védelméről, őrizetéről és forgal-
máról. Ezért a körmeneteket a
Győri Határőr Igazgatóság állo-
mánya kísérte. A határőrség
megszűnése után a katonai
díszkíséretet a Szent László Ha-
tárőr Hagyományőrző Egyesü-
let biztosítja, tavaly óta pedig
Nagyváradon is képviselik
Győrt.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Borsi Róbert 2006 óta tagja a városi köz-
gyűlésnek, a 2010-es választásokat kö-
vetően már nem csak Marcalváros I., de
Adyváros egy részéért is tevékenykedik.
– Számomra a képviselői munka egy vál-
tozatos, közügyekben gazdag hivatás,
amelyben a közjó és a választópolgárok
elvárásának szolgálata a célom. Képvi-
selőként nemcsak a problémák megol-
dásával kell foglalkoznom, hanem előre-
mutató fejlesztési tervekkel is rendelkez-
nem kell. 
Mit tart az elmúlt időszak legna-
gyobb eredményének?

A legnagyobb értékű beruházások
területemen kétségtelenül a panelépü-
letek felújításához kapcsolódnak. Az
energiamegtakarítást eredményező
pro jektek nem csupán a lakók komfort -
érzetére vannak pozitív hatással, de a
pénztárcájukat is kímélik. Ez a munka
folyamatos, az elkészült beruházások
mellett több épület áll a felújítás meg-
kezdése előtt. Emellett fontosnak tar-
tom, hogy közérzetünk javítása érdeké-
ben, amennyire csak lehet, oldjuk a la-
kótelepeken a „betonhangulatot”.
Ennek érdekében a Lajta utca 26-nál
például az aszfalt helyett díszburkolatot
helyeztünk el. Szintén városképi szem-
pontok miatt Marcalváros I-en szeret-
nénk a Színes Város Mozgalom segítsé-
gével a betontömb jellegű trafóházakat,
hőközpontokat, betonkerítéseket látvá-
nyos művészeti alkotássá varázsolni. A
már felújított házakon egységes ház-
szám megjelölést vezetünk be, amelye-
ket a Lajta utcában már látható víz mo-
tívum díszít, kifejezve ezzel a városrész
egységét is. Szintén az itt élőket szolgál-
ják az elmúlt időszakban elkészült új ját-
szóterek az Ikva utcában három helyen,
illetve a Nádor utcában. Több megkere-

Biztonságos, 
élhető 
városrészekért dolgozik

Tizenhat választókörzet egyéni mandátumot szerzett képviselője dolgozik a győri
közgyűlésben. Sorozatunk célja, hogy bemutassa a városért tevékenykedő helyi
politikusok munkáját, eredményeiket.

sés érkezett a Matáv-játszótér pótlására
vonatkozóan, ennek lehetőségét is vizs-
gáljuk. A Szigethy Attila utcában a lakók
kérésére alakítottunk ki pihenőszigetet.

Az egyre növekvő forgalom
mindenhol új kihívások elé állítja
a szakembereket. Milyen eszkö-
zökkel kezelik ezt a problémát?

Nálunk elsősorban a parkolás kér-
dése kíván kiemelt figyelmet. A lakóut-
caprogram keretei között parkolókat bő-
vítettünk, sok év után tavaly ősszel fel-
festettük a parkolóhelyeket az Ikva utca
teljes hosszán, illetve a Szigethy Attila út
60–78/B közötti szakaszon. A parkoló
autók miatt néhol ez még pótlásra szo-
rul, ezt természetesen megtesszük. Az
Ikva utca 34–48. társasház előtti terüle-
ten, a lakossággal egyeztetett módon
párhuzamos parkolók kialakítását sze-
retném megvalósítani, így megközelítő-
leg negyven autónak tudunk plusz par-
kolási lehetőséget biztosítani. Ezáltal az
Ikva utca 15–39. között élők parkolási
nehézségei is csökkenhetnek. Kész el-
képzelések vannak a parko-
lók kialakítására a Szigethy
Attila út, Március 15. utca ta-
lálkozásánál lévő kihaszná-
latlan területen. Egy újfajta, a
gyalogosok biztonságo-
sabb átkelését elősegítő
rendszer tesztelését és kiépí-
tését is tervezzük. A Mónus
Illés utca, Táncsics Mihály utca keresz-
teződésénél szerzett tapasztalatokat a
Lajta út–Ikva utca csomópontban kíván-
juk hasznosítani. A kismamák örömére
sok száz méter hosszon került teljesen
új aszfaltréteg a járdákra.

Milyen további fejlesztések vár -
hatók a jövőben az ön területén?

Jelenleg is keressük a pályázati for-
rást a városi könyvtár felújítására. A
közel félmilliárd forintos beruházás ter-
vei már készen állnak, amely huszon-

egyedik századi közösségi térré for-
málná az intézményt. A nagyobb, özön-
vízszerű esőzések idején rendszeresen
jelenik meg a csapadék a Táncsics Mi-
hály utcában lakók pincéiben. Ez adódik
a talaj rossz vízelvezető képességéből,
valamint a hátsó garázssor előtti árok-,
csatornarendszer hiányából. Ennek a
megtervezésével is végeztünk, a forrá-
sok felkutatása folyamatban van. A Ko-
vács Margit Általános és Szakképző Is-
kolánál kiépített kamerarendszer bőví-
tési lehetőségeit is vizsgáljuk, a Mónus
Illés utcai óvoda nyílászárói pedig sür-
gős cserére szorulnak.

A közigazgatási és közrendvé-
delmi bizottság elnökeként köztu-
dott önről, hogy nagy hangsúlyt
fektet a közbiztonságra.

Ebben a munkában tovább szeret-
nénk fokozni a polgárőrség jelenlétét a
területen, és a körzeti megbízottak la-
kossággal való kapcsolatát is javítani
szükséges. Elkészítjük a város bűnmeg -
előzési stratégiáját, mely a következő

években nagy hatással lehet közvetlen
környezetünk közbiztonságára is. Mun-
kám során minden esetben törekszem
a közvetlen kapcsolattartásra, ezt a célt
fogja szolgálni hamarosan induló hon-
lapom, és ezért kérem a kedves olvasó-
kat is, hogy kéréseikkel, észrevételeikkel
bátran keressenek meg elérhetőségei-
men, levélben a 9013 Győr, Pf. 1255
címen, a 70/205-8021-es telefonon,
vagy a kapcsolat@borsirobert.hu 
e-mail címen.

Veres János közös képviselő
(Vilasz Kft., Marcalváros): Az
elmúlt években Marcalváros I-
en komoly fejlesztések történ-
tek. A panelrekonstrukciók
nem valósulhattak volna meg
Borsi Róbert képviselő úr hat-
hatós segítsége nélkül. Lakó-
környezetünk biztonsága érde-
kében hatékonyan működik
együtt a polgárőrséggel, és kez-
deményezésére a rendőrség je-
lenléte is megnőtt városré-
szünkben. A köztéri kamerák
felszerelése is fokozza a lakos-
ság biztonságérzetét. A lakóöve-
zet parkolási lehetőségei jelen-
tősen bővültek az utóbbi évek-
ben, és a lakókörnyezetünk
szebbé tételében is nagy szere-
pet játszott képviselői tevé-
kenysége. Amit a magam részé-
ről a legfontosabbnak tartok, az
a napi szintű kapcsolattartás,
amely Borsi Róbertet jellemzi.
Elmondhatjuk, hogy terüle-
tünk önkormányzati képvise-
lője az általunk felvetett észre-
vételekkel mindig azonnal fog-
lalkozik, segítőkészségére to-
vábbra is számítunk.

Dr. Horváth Sándor Domon-
kos igazgató, Galgóczi Erzsé-
bet Városi Könyvtár és Kö-
zösségi Tér: Borsi Róbert kép-
viselő urat komoly, szavatartó
embernek ismertem meg. Elkö-
telezett a közbiztonság javítása
érdekében, és támogat minden
olyan kezdeményezést, amely
a győri lakosság életminőségé-
nek, közérzetének jobbá tételét
szolgálja. Hatalmas munkabí-
rással rendelkezik, kitartó fi-
gyelemmel jár utána azon
problémáknak, amelyekkel a
városrész lakosai megkeresik.
A Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár és Közösségi Tér em-
berközelibbé, modernebbé, kor-
szerűbbé tételével kapcsolatos
elképzeléseimmel kerestem
meg. Kérdéseiből és észrevéte-
leiből azonnal kitűnt szá-
momra, hogy nem az álmodo-
zások és a szép szövegek,
hanem a gyakorlati hasznosít-
hatóság, a közösségi érték áll fi-
gyelme középpontjában. Segít-
ségével egy EU-s pályázat ré-
szeként a napokban zárul le
egy igen komoly építész-terve-
zési projektünk.

A helyiek
szemével

Fontos, hogy oldjuk 
a lakótelepeken 

a „betonhangulatot”
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EGYENES BESZÉD KOPJAFA

szerző: p. györgy
fotó: o. jakócs péter

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára volt a Fideli-
tas győri szervezete „Egyenes be-
széd” című rendezvénysorozatának
vendége a megyeházán. A politikus
hazánk és az Európai Unió viszonyá-
ról, a hiteltárgyalásokról, a magyar–
szlovák kapcsolatokról és a határon
túli magyarság kérdéseiről beszélt.

A fórumon Radnóti Ákos, a Fideli-
tas győri elnöke és Fekete Dávid, a
szervezet alelnöke elsőként Magyar-
ország és az Európai Unió közötti
kapcsolatról faggatta a politikust. Né-
meth Zsolt leszögezte, a napokban
ígéretes megállapodásra jutott a kor-
mány az Európai Unióval, amely tulaj-
donképpen zöld utat adott a hiteltár-
gyalások megindításának. Hozzá-
tette, előfeltétel volt, hogy Magyaror-
szág a kötelezettségszegési eljárá-
sokkal kapcsolatosan tiszta képet
mutasson. A szükséges módosítá-
sok elfogadása után megkezdődhet-
nek a tényleges tárgyalások, amelyek
a megállapodással fognak zárulni.
Hangsúlyozta, Magyarországnak

most nem pénzre, hanem elővigyáza-
tossági hitelkeretre van szüksége,
vagy is olyan háttérre, amely biztonsá-
got jelent számunkra. Az államtitkár
egy másik vitás kérdésre, a túlzott de-

ficit eljárásra is kitért, amellyel kap-
csolatban elmondta, Magyarország
letette az asztalra azt a hiteles gazda-
sági csomagot, amely szükséges
ahhoz, hogy az Unió felfüggessze a
szankciót, vagyis ne korlátozza a ha-
zánk által lehívható forrásokat.

„Azt szeretnénk bebizonyítani, hogy
a magyar kormány Európa, a piacgaz-
daság, valamint a demokrácia iránti el-
kötelezettsége nem megkérdőjelez-
hető. Ezt érthetővé kell tennünk a nem-
zetközi közvélemény számára. Mi nem
vagyunk Európa-ellenes politikai erő, a
mi vitáink Európával Európáról szól-
nak” – fogalmazott Németh Zsolt, aki
úgy látja, ebben a küzdelemben sok az
ellenfél, de a viták során az is kiderült,
hogy számos szövetségese is van a
kormánynak. Hozzáfűzte, a magyar
kormány olyan Európát szeretne,
amely hagy ja a nemzeti hagyományo-
kat érvényesülni, és érdekének tekinti
a szegényebb országok felzárkóztatá-
sát. Meg  győződése, hogy ez az euró-
pai csendes többség érdeke is.

Németh Zsolt a szlovák–magyar
viszonyról is szót ejtett, ami azért is
aktuális téma, mert a beszélgetés
napján került sor az Orbán–Fico talál-

kozóra. Mint mondta, a
felek megállapodtak ab -
ban, hogy maguk mögött
hagyják az elmúlt idősza-
kot, amely nem igazán vált
a két ország jószomszédi
viszonyának javára. A szlo-
vák kormányfő abbéli
szán dékát fejezte ki, hogy

új lapot kezdhetnek a két ország kap-
csolatában, és ebben hazánk maxi-
málisan partner. „Mi tiszteljük északi
szomszédainkat, és cserébe azt vár-
juk, hogy ők is tiszteljék a magyaro-

kat, elsősorban a felvidéki magyaro-
kat. Bár a miniszterelnökök között ez-
úttal nem került szóba, megoldást
szeretnénk találni a kettős állampol-
gárság ügyére is.” Az államtitkár rövi-
den úgy fogalmazott, a problémák or-

voslásához történelmi megbékélésre
van szükség Magyarország és Szlo-
vákia között.

Szóba került az erdélyi autonómia
ügye is, amellyel kapcsolatban Né-
meth Zsolt derűlátóan nyilatkozott.
„Azt gondolom, erdélyi autonómia
lesz, a kérdés csak az, hogy mikor.”
Kifejtette, az autonómiának számos
formája van. A legnagyobb önállósá-
got Székelyföld érheti el, hiszen ott
tömbmagyarságról beszélhetünk, de
az autonómia kérdése nemcsak a
székelyeket, hanem az egész erdélyi,
sőt, az egész határon túli magyarsá-
got érinti, hiszen a kulturális autonó-
mia szórványban is kivívható. A poli-

tikus úgy látja, ez a beolvadás egyet-
len hatékony ellenszere.

Németh Zsolt a hallgatóságtól is
kapott kérdéseket, így került szóba
a témához kapcsolódó aláírásgyűj-
tés, amellyel a kezdeményezők az

autonómia ügyét támogatnák. Az ál-
lamtitkár elmondta, az Európai Pol-
gári Kezdeményezés egy új jogintéz-
mény az Unión belül, amely lehető-
séget ad arra, hogy az európai pol-
gárok uniós jogszabály megalkotá-
sát kérjék. Ehhez egymillió aláírás
szükséges, és már most több kezde-
ményezés látszik, ami így kívánja
szorgalmazni a kérdés rendezését.
Hozzátette, ezzel kapcsolatosan kö-
rültekintően kell eljárni. Olyan bead-
ványra van szükség, amely átmegy
az előszűrőn, utána pedig széles
körű összefogás kell majd ahhoz,
hogy az egymillió európai polgár alá-
írása össze is gyűljön.

A hiteltárgyalásoktól az autonómiáig

„Erdélyi autonómia
lesz, a kérdés csak
az, hogy mikor.”

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Pünkösdkor állítják fel az erdélyi
Nyergestetőn Győr város kopja-
fáját. 

Simon Róbert Balázs alpolgármester
megbízásából Szendi Péter asztalos-
mester és fia, ifjabb Szendi Péter ké-
szítette el az emlékoszlopot, amellyel
városunk az 1848–49-es szabadság-
harc székelyföldi hősei előtt tiszteleg.
A mintegy kétszázfős székely sereg
önfeláldozó küzdelmet vívott a több-
szörös túlerővel szemben, de egy áru-
lás következtében vereséget szenve-
dett és a harcosok odavesztek.

Nyergestető nem csupán a „szé-
kelyföldi Thermopülé” hőseire emlé-
kezteti az arra járót, de egy kicsit az

összmagyarság összetartozásának jel-
képe is, hiszen a kopjafaerdő oszlopait
más és más határon inneni és túli ma-
gyar település, szervezet vagy személy
állította, akik rendszeresen vissza is
térnek az emlékezés helyére.

A mintegy 2,5 méteres kopjafa
tölgyfából készült. Az alkotás három
részre osztható. A felső részén a dárda
alakú faragás jelképezi, hogy harcosok-
nak állít emléket, alatta népi motívu-
mok, és az alkotó éveit mutató rovátkák
találhatók. A középső részen gravíro-
zott gránittáblán jelenik meg Győr cí-
mere, a kopjafaállítás éve, valamint egy
Széchenyi-idézet: „Minden becsületes
szívnek legszentebb a hon”. 

Az alsó rész a jókora tartóvas, ame-
lyet a földbe betonoznak, hogy a kop-
jafa évszázadokon át jelképezze Győr
város tisztelgését az elesett hősök előtt.

Erdélybe viszik a város kopjafáját
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HIRDETÉS MUNKAÜGY

szerző: w. a.
fotó: illusztráció

Kevesebb munkajogi perre
számítanak a szakértők a
jelentős változásokat hozó
új Munka Törvénykönyve
július elsejei hatályba lé-
pése után. Az elbocsátott
m u n k a v á l l a l ó k n a k
ugyanis kevésbé fogja
majd megérni perelni.

Az eddiginél munkáltatóbará-
tabb munkaügyi törvényt foga-
dott el decemberben a parla-
ment, amely alapvetően nem
különbözik a környező orszá-
gok szabályozásától, adaptál-
ták bele az uniós irányelveket,
rugalmas, és – épp ezek miatt –
külföldi befektetőket hozhat ha-
zánknak – erről dr. Szűcs Lász -
ló, a Réti, Antall és Társai Ügy -
védi Iroda irodai tagja beszélt
lapunknak a Pricewaterhouse
Coopers győri irodájának ren-
dezvényén. 

A szakjogász a pozitívnak ér-
tékelt rugalmassággal kapcso-
latban rámutatott, fontos válto-
zás az új szabá-
l y o z á s b a n ,
hogy ha a felek
a jövőben el kí-
vánnak térni a
törvénykönyv
egyes szabá-
lyaitól, akkor
ah hoz már
nem kell kollek-
tív szer ződést kötniük, a mun-
káltató és munkavállaló ugyan -
is egyedi munkaszerződésben
is megállapodhat olyan kérdé-
sekben, mint például a hátrá-
nyos jogkövetkezmények alkal-
mazása, amelynek alapján le-
vonhatnak a munkavállaló béré-
ből. De az eddigiekkel szemben
születhet döntés a munkavál-
laló terhére a pótszabadságok
ügyében is. Az éves rendes sza-

Rugalmasra írva: 
hamarosan életbe lép 
az új Munka Törvénykönyve

badság 20 nap, az azt megha-
ladó szabadnapok száma pót-
szabadságnak számít, és az
életkor figyelembevételével ad-
ható ki. Az új szabályok szerint
a munkáltató dönthet úgy,
hogy kevesebb napot engedé-
lyez a dolgozónak, mint ameny-
nyi az életkora után járna neki.
Szintén a munkáltatóknak ked-
vez, hogy a betegszabadság
alatt is megszüntethető a mun-
kaviszony, viszont a felmondási
idő akkor kezdődik, amikor a
munkavállaló visszatér dol-
gozni.

A kismamák védettségének
szabályai is jelentős mértékben
módosulnak. Eddig a gyermek
3 éves koráig semmilyen körül-
mények között nem volt meg-
szüntethető a munkaviszony a
munkáltató által közölt rendes
felmondással. A jövőben a fel-
mondási tilalom csak abban az
esetben alkalmazandó, ha az
anyuka a gyermek gondozása
céljából igénybevett fizetés nél-
küli szabadságot ténylegesen
kitölti. Amennyiben korábban
visszamegy dolgozni, úgy a fel-

mondási tilalom megszűnik,
azonban a munkáltató csak
akkor mondhatja fel a határo-
zatlan időre szóló munkavi-
szonyt, ha előtte bizonyíthatóan
meggyőződött róla, hogy nem
tud más munkakört felajánlani
az anyukának – figyelmeztetett
dr. Szűcs László. Rugalmassá-
got jelenthet azonban a mun-
kába visszatérő kisgyermekes
anya esetében a részmunka-

idős foglalkoztatás. Az új szabá-
lyok szerint a szülési szabad-
ságról, illetve a gyermek gondo-
zása érdekében biztosított fize-
tés nélküli szabadságról a gyer-
mek hároméves kora előtt visz-
szatérő anya kezdeményezheti
a munkaszerződés módosítá-
sát és a részmunkaidős foglal-
koztatást, melyet a munkáltató
köteles biztosítani a gyermek
hároméves koráig. 

További változás, hogy meg-
szűnik az átlagkereset fogalma,
és a távolléti díj számításának a
szabályai is megváltoznak. Ko-
rábban a távolléti díj számítása-
kor figyelembe kellett venni a
teljesített túlórákat is, az új sza-
bályozás körében azonban
csak a műszakpótlék, éjszakai
pótlék, készenléti pótlék és
ügyeleti pótlék lesznek irány -
adóak az alapbér (teljesítmény-
bér) mellett. 

A szakjogász összességében
kiemelkedőnek tartja az új tör-
vényt, ám problémásnak véli,
hogy a július elsejei hatályba
lépés előtt két hónappal még
nincs meg az átmeneti szabályo-
zás a törvénykönyvvel kapcso-
latban. Átmeneti rendelkezések
szükségesek ugyanis ahhoz,
hogy az újakat alkalmazni tudják
a munkáltatók, hiszen azokat
nem lehet egyik napról a má-
sikra életbe léptetni.

Dr. Szűcs László kérdésre
válaszolva elmondta azt is, a
munkáltatóbarátabb törvény
szerinte a munkajogi perek
csökkenését hozza majd, mivel
adott esetben egy elbocsájtott
dolgozónak nehéz, bonyolult,
és az ügyvédi költség miatt
drága is lesz tételesen bizonyí-
tani, hogy mekkora kár érte őt
az elbocsátás miatt. Ha nyer,
akkor is előfordulhat, hogy ke-
vesebb kártérítést kap egy jog-
ellenes felmondás után, mint
amennyi a költsége volt.  

Az eddiginél 
munkáltatóbarátabb

törvény született
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PANNONHALMA HIRDETÉS

szöveg és fotó: szigethy teodóra

A látogatóknak is bemutatják
majd a Pannonhalmi Főapát-
ságban azt a középkori várfa-
lat, amit a régészek az új láto-
gatói bejárat építésekor tár-
tak fel. A szakemberek szerint
a falat legkésőbb a 14-15. szá-
zadban építhették.

Hortobágyi Cirill perjel elmondta,
az audio guide rendszer kiépítése
miatt merült fel, hogy az apátság
bejáratát máshova helyezzék. A
csoportok idegenvezetővel járják
körbe az egész Kosaras-dombot,

az egyénileg vagy családdal érke-
zőket azonban nehéz összevárni.
Az új rendszer nekik adna lehető-
séget, hogy saját ritmusukban ba-
rangolják be az épületeket, az ar-
borétumot, a borászatot és a le-
vendulást – fejtette ki a perjel. Az
audio guide rendszer kiépítésé-
hez azonban az egész apátság
forgalmát át kellett gondolni. A fo-
gadóépülettől hosszú volt az út a
bazilikához és a könyvtárhoz, ráa-
dásul nem látogatható területe-
ken is átvezetett, ami félreérté-
sekre adott lehetőséget. A turis-
ták a jövőben a Várköpeny oldalá-
ban futó erdei sétányon, a Hó -
man-bástya déli sarkánál terve-
zett új látogatói bejáraton át egy-

szerre a bazilika előtti térre érkez-
hetnek majd meg.

Az átépítés során a régészek a
17. századi késő barokk várfal mel-
lett megtalálták a középkori várfal
egy részét is. Az apátságot már az
alapítása után fallal vették körül,
amit valószínűleg fából készítettek.
Ezt valamikor a középkorban átépí-
tették, most ennek egy kis szaka-
szát tárták fel – mutatott rá László
Csaba régész-kutató. A szakember
szerint a fal a 14-15. század körül
épülhetett.

Tóth Györgyi építész, vezető ter-
vező hozzátette, az új bejárat a vár-
kör és a bazilika előtti tér közötti 10

és fél méter szintkülönbséget hi-
dalja át. Az új épület a középkori és
a meglévő 20. századi várfal közé
feszül be, megmutatva egy szaka-
szon a régi várfalat egy fénykút se-
gítségével.

Az új látogatói bejárat része a Pan-
nonhalmi Főapátság komplex turisz-
tikai fejlesztésének, melyhez az Euró-
pai Unió közel 600 millió forintos tá-
mogatást nyújt. A beruházás legfőbb
célja a főapátság, mint a világörökség
egyik helyszínének látogatóbarát fej-
lesztése, mely magában foglalja a mű-
emlék épület kulturális turisztikai funk-
cióval való bővítését, valamint a láto-
gatóbarát szolgáltatások fejlesztését.
A munkálatok előre láthatólag június
végéig tartanak.

Középkori várfal
maradványaira
bukkantak

www.liandents.hu

Bejelentkezés:

+36 20 2938 985
+36 96 311-822

info@liandents.hu

MOSOLYOGJUNK EGYÜTT!

fogászat és fogtechnika
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szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p.

A Király utca mától vasárnapig
alakul át művészetek utcájává, a
városi múzeum hetedik alkalom-
mal jelentkező fesztiválján.  

A Városi Művészeti Múzeum igazgató-
nője, Grászli Bernadett elmondta, a
programok pénteken és szombaton a
múzeumépületekben zajlanak, vasár-
nap kerül sorra a már hagyományos
utcai fesztivál. Egy átlagos mozijegy
áráért minden eddiginél színesebb és
gazdagabb programkínálat várja a kö-
zönséget.  

A múzeum a nemzetközi Grimm -
év eseményeihez kapcsolódva mese-
író és meseillusztrációs pályázatot hir-
detett. Az ünnepélyes díjkiosztóra és
a legszebb műveket bemutató kiállí-
tás megnyitójára pénteken 16 órától

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

A fesztivállal Magyarország törté-
nelmi értékeire, európaiságára, a kö-
zösségek és kultúrák békés egymás
mellett élésének fontosságára szeret-
nénk felhívni a figyelmet. Azt szeret-
nénk üzenni, hogy egymás kultúrájá-
nak megismerése eszköz egymás el-
fogadásához. Az ismerkedés a mi
esetünkben az öt templom ajtajának
szélesre tárásával kezdődik – mondja
Borsa Kata, a fesztivál szervezője. 

Az idei programsorozat nyitóese-
ményének a zsinagóga ad otthont,
csütörtökön este a Stylus Fantasti-
cus koncertje várja a közönséget. Az

Roby Lakatos, Wahorn András és még
sokan mások az Öt Templom Fesztiválon

mutatják be. A görög katolikus temp-
lomban a Fekete Seretlek koncertje
kezdődik. Hétfőn este Wahorn András
és a Voces Aequales kórus zárja a fesz-
tivált az evangélikus öregtemplomban.
Két új helyszínnel bővül idén a fesztivál.
A zsidóság egykori menháza, a Kos-
suth utca 24. szám alatti felújított épü-
letben kiállítások, workshopok lesznek,
míg a Kossuth-iskola tornaterme a
színházi előadások helyszíne lesz.

A fesztiválhoz kapcsolódó konfe-
rencia a szakralitással, a hittel, a mo-
ralitással, az emberi lét és elmúlás
kérdéseivel foglalkozik, a színházi
produkciók a bűn, a büntetés és a
végső ítélet kérdéskörét járják körbe.
Czigány Tamás az építészet, Mizsei

Zoltán az egyházzene, Wahorn And-
rás a képzőművészet témakörében
tart workshopot az öt nap folyamán. 

A menházban Elekes Gabriella
építész diplomamunkáját, valamint a
győri börtön múltját bemutató tárlat
nyílik. Ugyanitt ismerkedhetünk meg
a zsidóság és a kereszténység tava-
szi ünnepeivel archív felvételek, film-
dokumentumok és friss fotók segít-
ségével. A volt zsinagóga karzatán
Újváros történetéből láthatunk képe-
ket. A fesztivált zeneiskola-koncertek
gazdagítják, Dimény Sándor újvárosi
sétákat szervez, Csankó Zoltán híres
hitbeszédekról tart előadást. A rész-
letes program a www.karzat.hu hon-
lapon olvasható.    

együttes eredeti hangszereken 17–
18. századi zenét játszik. A második
napon a pénzügyőrök 32 tagú zene-
kara koncertezik a katolikus temp-
lomban, Ruppert István orgonamű-
vész és a Richter zeneművészeti is-
kola vegyes kara társaságában.

Idén is eljön Ferenczi György és
együttese, a Rackajam, akik ezúttal
Roby Lakatost, a Brüsszelben élő, vi-
lághírű magyar cigányprímást hozzák
magukkal vendégnek. A görög katoli-
kus templomban többek között Áprily
Lajos műveit hallhatja a közönség He-
inczinger Miklós és Nacsinák Gergely
András zenés költői estjén. A volt zsina-
gógában a Goldmark kórus lép fel, a
zsidó zeneirodalom gyöngyszemeit

Művészetek utcája
kerül sor az Esterházy-palota pincéjé-
ben. A megnyitó után Füzi Rozi mese-
mondó Rigócsőr királyfiról mesél a
gyerekeknek. A 17 órakor kezdődő ve-
télkedő témája szintén a mesehősök
világa lesz. A Csikóca Gyermekmű-
hely képzőművészeti foglalkozásán A
Nap és a Hold meséje című kiállítás-
hoz kötődően a Naprendszert építhe-
tik meg a gyerekek. A múzeum ki -
emelt tárlatát, Francisco de Goya kiál-
lítását Grászli Bernadett tárlatvezeté-
sével tekinthetik meg az érdeklődők,
míg Máté Gábor és Szalkai Károly
saját alkotásaikat mutatják be közön-
ségüknek. A múzeum állandó kiállítá-
sai nyitva lesznek, az Esterházy-palo-
tában, a Váczy Péter Gyűjteményben
és a Borsos-házban is rendhagyó tár-
latvezetésekre kerül sor.  

Vasárnap a Király utcában a kézmű-
ves mesterségek gyakorlati rejtelmei-
vel ismerkedhetnek a fesztivállátoga-
tók, lehet majd korongozni, üveg -
ékszereket, nyomatokat, textiljátékokat
készíteni, nemezelni, kosarat fonni és
portrét rajzolni. Grászli Bernadett ígé-
rete szerint a zenekedvelők sem ma-
radnak élmények nélkül, meghallgat-
hatják az Arrabona Ensemble koncert-
jét, Horváth László gitárművészt, a
Konga City ütőseit és a Széchenyi-
egyetem zeneművészeti intézetének
fia tal muzsikusait.  

A május a gyerekeké
szerző: gy. p.

Interjú Csobod Eszterrel, a
Vaskakas Bábszínház művé-
szeti titkárával.

Közeleg a május végi gyerek-
nap. Mivel várja a gyerekeket
a Vaskakas Bábszínház?

A Vaskakasban az egész május
a gyerekeké, hisz minden hétvégi
előadásra fél áron várjuk őket, szom-
batonként 11 órakor a legkisebbe-
ket 3 éves korig, szombaton 17 órá-
tól és vasárnap 11 órától a családo-
kat, s vasárnaponként az előadások-
hoz kapcsolódó játékokkal egészül
ki a színházlátogatás. Május utolsó
szombatján a Megyeháza térre vár-
juk a közönséget, hogy együtt buliz-
zanak velünk a Vaskakas Bábszín-
ház 20. születésnapja alkalmából.
Húsz égig érő létrán húsz év emléke
között játékokkal, előadásokkal,
óriá si szülinapi tortákkal, gyerek-
pezsgővel, tánccal ünnepelünk. Az
évadot a nagy sikert aratott utolsó
bemutatónkkal, a Csizmás Kandúr-

ral zárjuk május 26-án, vasárnap. A
gyereknapon természetesen minden
gyereknek ingyenes a belépés.

A Vaskakas Bábszínház társu-
lata a gyereknap után elindul
nyaralni?

Természetesen még nem, hisz
meghívást kaptunk Kínába, az UNIMA
Nemzetközi Bábművész Szövetség vi-
lágfesztiváljára a Metamorfózis (Fehér-
varázs) című előadásunkkal, ami azért
is hatalmas megtiszteltetés, mert a 42
meghívott ország bábosai között egye-
dül a Vaskakas képviseli Magyarorszá-
got. Amint hazatérünk, rögtön folytat-
juk az V. Győrkőcfesztivál szervezését.

Miféle újdonságokkal találkoz-
hatnak a jubileumi fesztiválon a
Győrkőcfesztivál látogatói?

A megnyitó ceremónián megidéz-
zük Győr lampionos csónakfelvonulá-
sait egy hatalmas vízi karnevállal, és a
helyszínek is bővülnek, hisz lesz egy
csodás, csipkés Tündérkert többek kö-
zött Tündérkaszinóval, valamint egy ka-
landokkal teli Manóföld, ahol gombák,
sipkák és manóságok között kalandoz-
hatnak a gyerekek. 
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Győrben maradt a 16. Babakiál-
lítás és Országos Babakészítési
Verseny egyik kategóriájának
első helyezése. Mondhatjuk,
hogy hazakerült az elismerés,
ugyanis a kezdetektől fogva a
kisalföldi megyeszékhely ad
otthont a rangos megmérette-
tésnek. Molnár Eszter „Emil”
nevű babája a reborn csecsemő
babák között szerezte meg a
legjobbnak járó díjat.

Molnár Eszter 2004 óta él Győrben,
itt ismerkedett meg a művészien ké-
szített babák seregszemléjével. Azt
mondja, a babakiállításon szinte be-
leszeretett a reborn, valósághű ba-
bákba. „Először azt hittem, hogy
csak külföldön készítenek ilyen babá-
kat, de miután beleástam magam a
témába, megtudtam, hogy hazánk-
ban is van e nem mindennapi hobbi-
nak élő babakészítő” – meséli.

Molnár Eszter 2009-ben vásárolta
meg az első dekorációs babáját,
ami – mint kiderült – idehaza készült.

Győri lett az országos babakészítési
verseny egyik győztese

Az alkotója vállalta, hogy megtanítja
Esztert az alapokra, aki aztán maga
is fejlesztette tudását, majd Német-
országból mind több babakészítési
kelléket rendelt. A test tömőanyagán
kívül szinte mindent külföldről szer-
zett be, ugyanis idehaza még nincs
nagy hagyománya a babakészítés-
nek, főleg a rebornozásnak.

Ahhoz a technikához, amit Eszter
is űz, a baba fejet és végtagokat meg

kell vásárolni, otthoni körülmények
között ez a speciális vinyl alap nem ál-
lítható elő. A rebornozás az 1980–90-
es években indult: néhány babaké-
szítő mester egy-két realisztikus ba-
bákat készítő gyár babáiról lemosta a
gyári festést, majd az emberi bőrhöz
hasonlóra megpróbálták újrafesteni
azokat. Később ehhez a módszerhez
szobrászok és iparművészek kezdtek
megszólalásig élethű csecsemőket

formázni. Molnár Eszter azt mondja,
munka mellett egy baba elkészítése
hónapokig is eltarthat. A még festet-
len, eredetileg narancsos, barnás
színű műanyag több festékréteg után
kezd a valódi bőr színéhez hasonlí-
tani. Erre jönnek még az erek, az ár-
nyékok, a bőrpír; a körmök a munka
végén lakkos réteget kapnak. Eszter
olyan festékkel dolgozik, amit mele-
gítéssel fixál, hogy időtálló legyen. A
megfestett babára ezután szálanként
beülteti a moherből készült hajat,
majd az egyes részekből összeállítja
a babát. Minden alkotás teljesen
egyedi darab, nincs a világon két egy-
forma.

Eszter büszke a versenyen elért
eredményére, azt mondja: „ez meg-
erősít abban, hogy érdemes e nem
kis időráfordítást igénylő hobbival
foglalkoznom.”

„Körülbelül tíz babám van otthon.
Először úgy gondoltam, soha nem
válok meg tőlük, mivel rengeteg mun -
ka van az elkészítésükben, de rá kel-
lett jönnöm, hogy tárolókapacitásunk
véges. Ha elkerül egy baba otthonról,
helyére készíthetek egy másikat” –
mondja Molnár Eszter.
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Ha jól tudom, nagyapja volt az első, aki azt
mondta, legyen komédiás.

Igen, nagyanyámnak nem tetszett az ötlet,
nagyapám viszont azt mondta: de, de, komédiás
legyél, az való neked. Akkor már sajnos apám nem
élt, anyám pedig azt tanácsolta, tartsak ki amellett,
amit választok. Apám ugyanis semmilyen mester-
sége mellett nem tartott ki, csak ideig-óráig. 

Megbecsüli a kis szerepeket is. Így volt
ez a pályája elején is?

Hogyne. Persze egy színész örül annak, ha
nagy szerepet vagy főszerepet játszhat, de hellyel-
közzel tisztában vagyok a fizimiskámmal, és ez
szinte determinál arra, hogy karakterszerepeket
játsszak. Elfogadtam magam úgy, ahogy vagyok.

Nem lett viszont igaza egyik tanárának,
aki a színművészetis felvételin azt mondta,
hogy csak humoros szerepeket vállaljon.

Nagyon gondterhelt lettem ezután, értettem is,
meg nem is, amit mondott, de megfogadtam a taná-
csát, és humoros versekkel készültem a felvételire.
Egyébként a Színművészeti Főiskola létezéséről
akkor szereztem tudomást, amikor Pestre kerültem.
Nem vettek fel középiskolába, ezért jelentkeztem a
fővárosi Ganz Vagongyár iparitanuló-toborzására,
hogy legalább közelebb legyek a színház világához.

Ez az 1954-es angol–magyar meccs idején
lehetett, amely az Aranycsapat alaptörténe-
tét adja. Mit csinált a nagy mérkőzés idején?

Inas voltam, ott előkerült egy rádió, azon hallgat-
tuk. Nem voltam soha meccsrajongó, de a tévében
máig megnézem a jónak ígérkező mérkőzéseket.

A ’60-as évek közepén kiment Párizsba.
Önnek is a francia főváros volt a Bakonya?

Akkor már öt éve a pályán voltam Egerben, nyá-
ron nem tudtam kimenni külföldre, mert vagy dolgoz-
tam, vagy nem volt pénzem. Párizsba vágytam, és a
vágy elhatározás lett. Igazi életiskola volt. Csoda,
hogy megengedték, hogy kimenjek másfél évre. A
kintlét után sokkal felszabadultabb színész lettem.

Nagy volt a kontraszt a ’60-as évek Ma-
gyarországa és a pezsgő Párizs között, meg
sem fordult a fejében, hogy kint marad?

Nem. Illetve egyszer, amikor a kínaiak atomot
robbantottak, minden lap tele volt vele, hogy tíz év
múlva háborúba állhatnak. Na mondom, ha bejön-
nek hozzánk a kínaiak, inkább jobb lenne kint ma-
radni. De hát nem jöttek.

Volt még ilyen kaland, amit eltervezett,
megélt, mint Párizs?

A házasság. Feleségem szobrász, mindkettőnk
pályája egész embert kíván, nem törekedtem arra,
hogy a családfő szerepét játsszam. Megromlott a
kapcsolatunk, és azt tapasztaltam, hogy ez már

„Hellyel-közzel tisz
vagyok a fizimiská

A jó színész 
ismertetőjele, hogy
akkor is ott tud lenni 
a színpadon, ha nincs
szövege

„Mindig tudtam, hogy egyszer
riportot fognak készíteni velem,
mert nincs érdekesebb mesterség,
mint az enyém” – így kezdte nyi-
latkozatát az egyik szereplő, Lópici
Gáspár a Keménykalap és krumpli-
orr című filmben, amely országos
ismertséget hozott a karaktert
megformáló Szilágyi Istvánnak.
„Lópici Gáspár nevét én védtem
meg, a rendező meg akarta változ-
tatni. Mondtam, ennél aranyosab-
bat nem is találhatna” – meséli a
már közel 75 éves, életműdíjas szí-
nész, aki vallja, a kis szerepet is be-
csülni kell. A Békés megyei Gyo-
mán született, ahol az iskolában ti-
zenévesen látta a Ludas Matyit a
nagyobb gyerekek előadásában.
Hazafelé menet hallotta azok be-
számolóját, akik már jártak szín-
házban, s ekkor elhatározta, ő is
színész lesz. Később, Budapesten
tudta meg, hogy létezik a Színmű-
vészeti Főiskola. Ide negyedszerre
vették fel, érettségi nélkül. A Pityi
nevet Básti Lajos aggatta rá, mikor
megkérdezte tőle: „Na, mit tudsz,
Pityi”? Megmutatta, mit tud, ő az a
színész, aki valószínűleg a legtöbb
magyar filmben szerepelt, főként
karakterszerepeket alakított.  Ját-
szott például az Indul a bakterház-
ban, a Borsban, A Tenkes kapitá-
nyában, de feltűnt a Csak szex és
más semmi egyik jelenetében is.
Számos teátrumban megfordult,
17 éve a Győri Nemzeti Színházban
dolgozik, jelenleg az Aranycsapat-
ban láthatjuk. A közönség nagyon
szereti, és a kollégái is. A büfében
gyakran mesél izgalmas története-
ket Pityike – ahogy a győri szín-
házban hívják. A filmes és a szín-
házi szerepeken kívül feltűnt né-
hány reklámban is, a legemlékeze-
tesebb a lottóreklám volt. A szí-
nészkedésen kívül dolgozott töb-
bek között karosszérialakatosként,
szántott rizsföldet, és gyártott
könyvespolcokat Párizsban.
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egy betű nem jutott eszembe. Odamentem a sú-
góhoz, de csak nézett engem, nem segített. Még
egyszer visszamentem, de akkor sem súgott, azt
hitte, hogy ez játék. Egyszer csak megszűnt a köd,
és eszembe jutott a szöveg, de egy mondattal elő-
rébb, majd az is, hol hagytam abba. Azt a monda-
tot viszont, amit már elmondtam kettővel előrébb,
azt már nem tudtam kihagyni. És képzelje el, hogy
ott, a másodperc törtrésze alatt kell dönteni, mert
kétszer ugyanúgy nem mondok el egy szöveget.
Ilyenkor ösztönszerűen cselekszik az ember. Végül
úgy tűnt, mintha nyomatékosítottam volna Bánk-
nak, amit nagyon meg kell fontolnia. Ilyenkor öreg-
szik az ember vagy húsz évet.

Bujtor István mondta erre, hogy nincs az
a szünet, amit Pityi bácsi ne tudna sétálás-
sal kitölteni. Győrben pedig, ha jól tudom,
egy ketrecből súgtak önnek.

Jaj, igen. Akkor még nem tudtam, hogy magas
a vérnyomásom, csak az adott rossz érzést, hogy
egyre rosszabb lett a memóriám. Előfordul, hogy
egy szó sehogy sem akar beülni a fejembe. Ilyen-
kor megbeszélem a súgóval, és ő résen van. A szó-
ban forgó darabnál is így történt, kaptam egy mik-
rofont a fülembe, a súgó lány pedig végig egy ket-
recben ült, amit a mestergerendához rögzítettek.

A reklámokról nem beszélgettünk még.
Jajj...
Nem szereti?
De-de. Nem sokat csináltam, az egyik kezemen

meg tudom számolni őket. Ugyanúgy vettem, mint
a többi szerepemet. Nem a puszta pénzkereset
miatt csináltam, persze, örültem, hogy sokkal job-
ban megfizették, mintha a szakmámban játszot-
tam volna ugyanazt.

Volt olyan szerep, amit visszautasított?
Nagyon kevés. Egyszer azért, mert a darabban

a káromkodáson volt a hangsúly. Nem bosszúság-
ból, hanem minden ok nélkül trágárkodtak benne.

Nyugodt embernek tűnik.
Nem is tudom, hogy nyugodt vagyok-e, vagy in-

kább fegyelmezett.
Mit csinál, ha nem a színházban van?
Mindennap átvesszük 4-5-ször a szerepet a fe-

leségem segítségével. És gondolkodom, hogy le-
gyek. Hogy lehessek. Nem unatkozom.

Mik foglalkoztatják?
Majd ha eljön az ideje, akkor beszélünk róla.

Nem vagyok tétlen, készülök valamire.
Az országos ismertséget hozó Kemény-

kalap és krumpliorr egyik jelenetében meg-
interjúvolják, és kérdezik, hogy mit üzen a
gyerekeknek.

Ne szaggassátok le a plakátokat, mert az az
utca hírmondója!

Most mit üzen a fiataloknak?
Hogy maradjanak természetes emberek!

tában 
mmal”

így nem élhető helyzet, elváltunk. Külön éltünk 10-
12 évet, és újra összeházasodtunk. Azóta sokkal
jobban meg tudunk beszélni bármit. Segítjük egy-
mást, amennyire tudjuk. Ő szerepet tanul velem,
én meg meggyúrom vele az anyagot. 

A színpadra visszatérve: nagyon termé-
szetesen létezik ott, ez a „jelenlevés-tech-
nikájának” is köszönhető?

Igen. Szeretek olyan szerepet játszani, ahol ha
kevés szövegem is van, de jelen vagyok. Szerintem
az egyik ismertetője annak, hogy valaki jó színész,
az, hogy ha nincs szöveges jelenete, akkor is ott tud
lenni. Itt Győrben a Koccanásban (2009-ben mutat-
ták be – a szerk.) egy karambol szemtanújaként
majdnem az egész darab alatt jelen voltam. Volt
vagy öt mondatom, de fantasztikusan szerettem.
Ilyenkor az ember agyában különböző gondolatok
fogannak meg, mert nem tudunk nem gondolkozni.
Annak a fejével próbálok gondolkozni, akit játszom.
Abban a helyzetben, ahol az létezik. Még ha nem is
szól egy szót sem, de akkor is van véleménye a hely-

zetről. Így vagyunk az életben is. Például van egy ve-
rekedés az utcán, de nem avatkozom bele, csak
látom. Ha passzívan is, de részese leszek a vereke-
désnek, mert látom, és véleményem lesz róla. Ami-
kor a színpadon szétmegy a függöny, attól kezdve
ott vagyok abban a figurában, amit játszom. 

Volt már olyan, hogy kizökkent ebből a
törekvésből?

Minden színész életében előfordul, hogy rövid-
zárlat alakul ki az agyában. Nálam a legkegyetle-
nebb a Játékszínben volt. Az egyik kollégám meg-
betegedett, aki a Bánk bánban Tiborcot játszotta,
és az igazgató kérdezte, beugranék-e helyette, egy
hetem van megtanulni a szöveget. Elvállaltam,
mert a főiskoláról úgy engedtek el, hogy többek
között Tiborc lesz a nagy szerepem, amikor meg-
érek rá. Az első négy előadással nem is volt prob-
léma. Amikor az ötödiken belekezdtem a hosszú
monológomba, rossz érzésem támadt. Olyan volt,
mint amikor megyünk a kocsival, és leszáll a köd.
De akkora köd lett, hogy az orromig nem láttam,

Interjú Szilágyi István 
színművésszel
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A NÉGY FÉRFI EGY GATYÁBAN
című zenés vígjátékot mutatja be Fodor
Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Ber-
nadett, Balázs Andrea, Straub Dezső,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre és
Straub Péter május 6-án 15 órától a Bar-
tók Béla Megyei Művelődési Központ-
ban. A vidám és pikáns darab nagyszerű
színházi kikapcsolódásnak ígérkezik.

OROSZ ZOLTÁN harmonikavirtuóz a Győri
Polgári Szalon soron következő vendége. A
program május 8-án, kedden 18 órakor a
Zichy-palotában kezdődik.  A házi gaz -
da Szigethy Gábor író, rendező. 

GITÁRFESZTIVÁL helyszíne lesz a Petőfi
művelődési ház május 12-én, 19 órától. A
Szabó Sándor gitárművész nevével fémjel-
zett, sorrendben kilencedik nemzetközi
fesztivál zenei programja ezúttal a világzene
felé fordul. Két akusztikus gitár alapú nem-
zetközi trió lép fel. Az egyik a Terracotta,
amelynek tagja a belga Veronique Gillet, a
venezuelai Fernando Freitez és a spanyol
ütős, Carlos Franco. A latin zenén belül kü-
lönleges hangzást kialakító csapat a ’90-es
években ért el jelentős sikereket. Most, 13
év után újra összeálltak, s Európa több or-
szágában, így hazánkban is fellépnek.

A GYÁRVÁROSI JÉZUS SZÍVE-TEMP-
LOM javára rendeznek jótékonysági koncer-
tet szombaton 18 órától a helyszínen. Az est
résztvevője lesz a Rába Dal- és Társas-
kör, a Rába Paál László Képzőművész
Kör és Szabadvári Attila fafaragó. Fellép
Mezei Melinda énekes, Böjtös Bálint fa-
gotton, Berki Ibolya és Vöcsei Attila zon-
gorán, Kemenczky Klára és Pazdernik Er-
zsébet gordonkán játszik.     

SZENTIVÁNI J. ERVIN kiállítása május 9-
én, 16 óra 30 perckor nyílik meg a szentiváni
Kossuth Lajos Művelődési Házban. A tárlat
ingyenesen megtekinthető június 8-ig, hét-
köznaponként 8–17 óráig. Ugyanitt, 11-én,
pénteken 16 órától az Örökifjak táncklubja
várja a táncolni vágyó helybelieket. 

ZENEBÖLCSI kezdődik május 10-én 10 óra
30-kor a Gyermekek Házában. A foglalko-
zásra hat hónaposnál idősebb, háromévesnél
fiatalabb apróságokat várnak, szüleikkel. A
bölcsit Csányi Andrea zeneterapeuta vezeti,
fél óra zenét, játékot, mozgást ígérve.  

A LEPKÉK csodálatos világába enged bete-
kintést Szabóky Csaba lepkész a Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér klub-
jában. A vetített képes előadás május 10-én,
17 órakor kezdődik. 

KAKTUSZGYŰJTŐK találkoznak  május
10-én, este hatkor a Gyermekek Házában. A
programban szerepel többek között Rácz
László előadása a lithopsról, a virágzó kavi-
csokról. Lehetőség lesz kaktuszok cseréjére,
adásvételére.   

VERONIQUE GILLET

A UNIVERSITY OF ALBERTA Augustana
Choir és a Győri Egyetemi Filharmonikus Kórus
koncertjét hallhatják az érdeklődők május 5-én
18 órától az egyetemi hangversenyteremben.
Vezényel: Ardelle Ries és Nemes László Norbert.
Puccini Tosca című operájának koncertszerű
előadását tekinthetik meg az érdeklődők május
10-én 19 órakor a Richter Teremben a filharmo-
nikusok Richter bérletének műsorában. A fősze-
repben a győri születésű, Kossuth-díjas művész,
Lukács Gyöngyi. Vezényel Kovács János.

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ szombaton 11
órától a legkisebbeket várja az Aprók Színhá-
zába, egy Icurka-Picurka játékra. Az Esti Mese
ideje 17 óra, a Hoppláda lesz műsoron. A vasár-
napi matiné ezúttal a Hófehérke, avagy a varázs-
tükör meghasad című mese. Az előadás 11 óra-
kor, a meséhez kapcsolódó játék 10 órakor kez-
dődik. Most érdemes bábszínházba menni, má-
jusban a gyerekjegyeket fél áron mérik!

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT
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MÁJUS 4., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Fábry 
11:30 Tetőtől talpig
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:30 Marslakók 
14:00 Elcserélt lányok 
14:45 Angyali érintés 
15:35 Capri - Az álmok szigete 
16:35 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Poén Péntek
21:40 Mindenből egy van 
22:35 Az Este 
23:10 Négy szellem
00:10 Melissa és Joey 
00:35 Waczak Szálló 
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 

16:20 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: Miami helyszínelők 
22:30 Gyilkos elmék
23:30 Gyilkos elmék 
00:25 Reflektor
00:40 Törzsutas 
01:05 Kemény zsaruk 
02:00 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 
13:15 A láthatatlan ember 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 

Az a rémhír terjed el a főváros
környékén, hogy a régi-Duná-
ban krokodil van. A krokodil-
sztorit annyira komolyan ve-
szik az emberek, hogy a sajtó
csakis ezzel foglalkozik. Egy
idős asszony, aki a Duna-par-
ton lakik és kedvenc időtöl-
tése, hogy távcsővel nézelő-
dik, rendszeresen jelenti a
„szörnyűséges" fejleménye-
ket a rendőrségnek.  

16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Megasztár 
00:05 Grimm
01:05 Tények Este

05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:25 A nagy házalakítás 
08:15 Gyilkos sorok 
09:10 Nyomtalanul 
10:05 Columbo: Vihar egy pohár 

borban 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark - Törvényszéki ragadozó  
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:40 CSI: A helyszínelők 
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Nyomtalanul 
18:30 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Stigmata 
23:10 CSI: A helyszínelők 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:00 Stigmata 
02:50 A kifutó

MÁJUS 5., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago 
10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
11:55 Autómánia
12:35 Amerika legkeményebb melói 
13:35 Lost - Eltűntek 
14:35 Castle 
15:35 Castle 
16:35 Pusztító tornádó 

Liz McAdams (Meredith Mon-
roe) kislányként szemtanúja
volt, amint anyját elragadta
egy tornádó, az otthonát pedig
porig rombolta. 25 évvel ké-
sőbb is kísértik a borzalmas
emlékek, ennek szenteli az
életét, és profi viharvadász-
ként nap mint nap kockáztatja
az életét. Hamarosan azonban
újra szembe találja magát a fé-
lelmetes ellenféllel, férje és
lánya is veszélybe kerül, ami-
kor egy minden eddiginél na-
gyobb erejű forgószél váratla-
nul irányt vált.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik - 2012 
21:50 Kelly hősei 
00:50 A gonosz sosem alszik 
02:25 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Egyik kutya, másik nem! 
10:30 Babavilág 
11:00 9 hónap 
11:30 Tűsarok 
12:00 Bajnokok Ligája magazin 
12:30 Én is szép vagyok 
13:00 Top Speed
13:30 Autóguru
14:00 Sheena, a dzsungel királynője 
15:00 Bűbájos boszorkák 
16:00 Rejtélyek kalandorai 
17:00 Sas kabaré
18:00 Nagy takarítás 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Men in Black - Sötét zsaruk 

21:25 Segítség, elraboltam magam! 
23:20 A szabadság útján 
01:05 EZO.TV
02:05 Kalandjárat 
02:30 Teleshop 
03:00 Vers éjfélkor – magyar versek

06:15 Zsírégetők 
07:10 Zsírégetők 
08:00 10 évvel fiatalabb: A kihívás - 

Mi történt azóta? 
09:00 10 évvel fiatalabb: A kihívás ? 

Mi történt azóta? 
10:00 Columbo: Gyönyörű gyilkos 
11:25 Jane Eyre 

Rochester megvallja Jane-
nek valódi érzéseit, és meg-
kéri a lány kezét. Jane-nel ma-
darat lehet fogatni, ám egyre
szaporodnak a baljós jelek. 
A lány lidérces álmot lát egy
szobafogságban tartott nőről,
s rémlátomásból valóság lesz:
az esküvő napján ügyvéd ér-
kezik, keserű hírekkel: Ro-
chester már nős, és az északi
torony rejtélyes foglya a sze-
rencsétlen ara...

12:25 Jane Eyre 
13:25 Szívek szállodája 
14:20 Szex és New York light
14:50 Szex és New York light 
15:25 Éden Hotel 2. 
16:25 Éden Hotel 2. 
17:25 Tibor vagyok, de hódítani 

akarok
19:10 Kutyátlanok kíméljenek 
21:00 Álomcsapda 
23:40 Fűrész IV. 
01:25 Az utolsó órában 
02:10 Álomcsapda

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:35 Kvartett
07:05 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Vannak vidékek 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:15 Munka-Társ 
15:40 Ablak a természetre  
15:55 Ízőrzők: Császártöltés 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Sakk, Kempelen úr!
20:00 Sándor Mátyás 
21:00 Hírek 
21:10 Dunasport
21:20 Kultikon
22:10 Napok, évek, századok 
23:05 Koncertek az A38 hajón 
23:55 Beavatás 
00:25 Vers

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Angi jelenti
10:30 Aranymetszés
11:00 Örkény 100
11:30 Most a Buday!
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Borászok Borásza
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig
13:40 A világ madárszemmel 
14:35 A tökéletes csapat 
16:35 A Szövetség
17:30 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Éjszaka a parton
21:50 9 1/2 randi 
23:25 Nagyon zene 
00:45 Porrá leszünk

06:00 Gazdakör
06:25 A vértesi példa
07:10 A száztizenegyes 
08:15 Családi krónikák 
08:45 Duna anzix 
09:00 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Lyukasóra
12:40 Mindennapi hősök
13:05 Heuréka! Megtaláltam! 
13:35 Sírjaik hol domborulnak... 
14:00 Talpalatnyi zöld
14:30 Pannon expressz 
15:00 Hagyaték  
15:30 Kulisszatitkok 
16:00 Hindenburg 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 Göran O. Eriksson: Párizsi élet 

- avagy Offenbach Szép He-
léna című operettjének próbája 

21:40 The Qualitons 
23:35 Dunasport
23:50 Az oboa hangja 
01:50 Vers
02:00 Himnusz 
02:05 Duna anzix 
02:20 Munka-Társ 
02:50 Kézjegy 
03:30 Talpalatnyi zöld

Viasat3, május 4., péntek, 21:20

Stigmata Amerikai horror

Andrew atya a Vatikán
egyik szaktekintélye, a
megmagyarázhatatlan
csodákkal foglalkozik.
Bra zíliába küldik, ahol
egy kisváros templomá-

ban könnyezni látták a szentek szobrait. Közben Ame-
rikában furcsa dolgok történnek egy egészen nyugodt,
mindennapos lánnyal. Frankie először orvosokhoz és
pszichológusokhoz fordul magyarázatért. Testén kiüt-
köznek Krisztus szenvedésének jegyei, a stigmák. Az
egyház Andrew atyát értesíti. A lánnyal való találko-
záskor a pap megérzi a fenyegető, ellentétes erőket.
Nyomozása során kétezer éves imaszöveg kerül elő.

Duna Televízió, május 4., péntek, 14:40

Szerelmes földrajz Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

„Szülőföldemre visszatérni mindig határtalan öröm számomra. Lel-
kileg nagyon fontos, hogy hazajárjak." Így vall Szvorák Katalin nép-
dalénekes. Losonc, a szülőváros, az Ipoly menti Pinc, a mesés gyer-
mekévek helyszíne, Somoskő és Fülek: ezek választott helyszínei.

Viasat3, május 5., szombat, 17:25

Tibor vagyok, de 
hódítani akarok
Magyar vígjáték

Tibor két barátjával az iskolai évzárón
egy számítógépen éppen Lady Sandra
weboldalát nézi, amikor az iskolarádió-
ból megtudja, hogy meghúzták töriből.
Ezzel lőttek a horvátországi nyaralás-
nak, bulizásnak és a csajozásnak. He-
lyette irány a ba-
latonfüredi Fla-
mingó Hotel, apja
vállalatának üdü-
lője, és felkészü-
lés a pótvizsgára.

M1, május 5., szombat, 20:10

Éjszaka a parton
Amerikai–ausztrál romantikus dráma

Adrienne Willis élete nehéz időszakán
megy keresztül, amikor egyik barátja
csendes, óceánparti szállójába utazik hétvégére. Tönkrement a há-
zassága és a kamaszlányával folytatott örökös viták elől félrevonulva
azt reméli, végre nyugalmat lel és átgondolhatja problémáit. 

NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
VI. 18–29., VII. 02–13., VIII. 13–24.

• általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos
szakszókincs is

• Tréningek a tavaszi ÖSD, EURO, TársalKODÓ, Gaz-
dálKODÓ, és ZÖLD ÚT nyelvvizsgákra – magánbérlet-
ben és csoportban is

• Páros bérlet akció spanyol nyelvből

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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MÁJUS 6., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:30 Törzsutas 
11:55 Férfi kézilabda-mérkőzés –

Döntő 
13:40 Gossip Girl - A pletykafészek 

14:35 Hetedik érzék 
15:30 Tru Calling - Az őrangyal 
16:35 Dagi Albert 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Kutyahideg 
22:20 Heti hetes
23:40 Elveszett jelentés 
01:35 Portré

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:45 Nagy Vagy! 
10:40 EgészségMánia 
11:10 Talpig nő 
11:40 Kalandjárat 
12:10 Borkultusz 
12:40 Stahl konyhája
13:10 Több mint TestŐr
13:40 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 Bűbájos boszorkák 
16:40 Men in Black - Sötét zsaruk 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Ilyen a formám

Zoe egy kisállatbolt tulajdo-
nosa, elpazarolta a legszebb
éveit, és nem sikerült a nagy
Őt megtalálnia. A biológiai
órája azonban vészesen ke-
tyeg, így negyven környékén
elhatározza, hogy gyereket
vállal, amíg még lehet, ezért
jelentkezik mesterséges meg-
termékenyítésre. Ám a sors
kiszámíthatatlan... 

22:00 Frizbi Hajdú Péterrel
23:00 Elit egység 
00:00 Éjszakai rohanás 
02:10 EZO.TV
02:45 Napló

04:20 A szépség és a szörny 
05:20 Szívek szállodája 
06:10 Columbo: Vihar egy pohár 

borban 
07:55 Véznák kontra dagik 
08:55 Anya, csak egy van!
09:25 EgészségŐr  
09:55 A nagy házalakítás 
10:45 A nagy házalakítás 
11:40 Trendközelben
12:10 Anya 
14:05 Szex és New York light 
14:40 Szex és New York light 
15:05 Éden Hotel 2. 
16:00 Éden Hotel 2. 
17:00 Szabad egy táncra? 

19:00 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
20:55 A célszemély 
21:55 Golyóálló 
23:35 A hasfelmetsző 
01:40 Trendközelben
02:10 EgészségŐr 
02:35 Anya, csak egy van!
03:00 CSI: Miami helyszínelők 
03:45 A célszemély

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Talpalatnyi zöld
06:55 Bodnárné 
08:50 Magyar elsők 
09:05 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Új nemzedék 
11:30 Élő világegyház 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Akadálytalanul 
13:15 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:05 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
15:35 Francia négyes 
16:40 Pillanatnyi pénzzavar 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 A bukás - Hitler utolsó napjai 
22:35 Klubszoba 
23:30 Dunasport
23:45 A szerelem egy álom 
01:15 Vers
01:20 Himnusz 
01:25 Határtalanul magyar 
01:55 Élő népzene 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 KorTárs
05:55 Magyar gazda
06:25 Esély
06:55 Ma Reggel
09:05 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:45 Megkeresni az embert 
10:10 Úton-útfélen 
10:15 Református ifjúsági műsor 
10:25 A sokszínű vallás 
10:40 Evangélikus magazin 
11:05 Mai hitvallások 
11:30 Mai hitvallások 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno
13:05 Tizenötezer pengő jutalom 
14:20 Euro 2012
14:50 Út Londonba
15:25 Telesport 
15:50 Telesport 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 A nyelvtanárnő 
00:15 Lorenzo olaja

MÁJUS 7., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Rex Rómában 
10:55 Most a Buday! 
11:25 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin 
12:55 Domovina
13:30 Marslakók 
14:00 A Szövetség
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kékfény
21:40 Hacktion 
22:35 Az Este 
23:10 Aranymetszés
00:10 Múlt-kor
00:40 Zöld Tea
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 

Vajon hogyan alakul Szabi és
Krisztina második randija?
Bözsi elindul, hogy szembe-
nézzen a félelmeivel. Falujába
érve Bözsit furcsa hírek fo-
gadják. Krisztina fontos elha-
tározásra jut. Alízt emészti a
bűntudat Ádám balesete
miatt. 

21:25 Dr. Csont
22:25 Showder Klub
23:35 PokerStars.net - Big Game
00:30 Reflektor
00:50 Drogkirály

04:30 A szépség és a szörny 
04:50 Műsorszünet 
05:35 Gyilkos sorok 
06:45 A kifutó 
07:35 A nagy házalakítás 
08:25 Gyilkos sorok 
09:20 Nyomtalanul 
10:10 Szabad egy táncra? 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 
23:10 Kettős ügynök 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:55 A nagy házalakítás 
02:40 A kifutó

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Telitalálat
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:15 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS 

22:20 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 NCIS 
01:50 NCIS: Los Angeles 
02:40 Aktív Extra

06:30 Híradó 
06:35 Isten kezében  
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Klubszoba 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Heti Hírmondó 
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Kortárs magyar líra
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Talpalatnyi zöld 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Rózsa Sándor
20:00 Háború a nemzet ellen 
21:20 Hírek 
21:25 Dunasport
21:30 Kultikon
22:25 Sportaréna 
23:20 Nem félünk Michel Gondrytól 
00:15 Kortárs magyar líra
00:20 Himnusz 
00:25 Térkép
00:50 Ezerarcú Balaton 
01:10 Megmaradni 

Viasat3, május 6., vasárnap, 12:10

Anya Amerikai vígjáték

A negyvenéves író elválik a feleségétől,
majd úgy dönt, hogy hazaköltözik az öz-
vegy édesanyjához. Úgy gondolja, hogy
ez a lépés mindkettőjük számára jó
megoldás. Míg azonban a férfi szeretné
tisztázni a nőkhöz fűződő viszonyát, az
anyja most kapta vissza a „szabadságát",
végre megint lehetne magánélete. Ket-

tőjük kapcsolatá-
ban John meg-
próbál mindent
a gyerekkori álla-
potokhoz hason-
lóra formálni.

TV2, május 7., hétfő, 12:25

Telitalálat Magyar játékfilm

Béla targoncavezető. Egy kisméretű bérlakásban él feleségével,
két gyermekével és az anyósával, továbbá Rózsikával, a táncdal-
énekesnőnek készülő albérlővel. Béla egy lakóközösségi kultúr-
programon tudja meg, hogy 12-ese van a totón. Elérkezik a nap,
1956. október 23-a, amikor Béla átveheti a nyereményt. 

Duna Televízió, május 7., hétfő, 23:20

Nem félünk 
Michel Gondrytól
Francia dokumentumfilm

Michel Gondry 1980-ban egy párizsi la-
kásban forgatott filléres, rövidke animá-
ciós filmeket. 25 évvel később Los Ange-
lesben világsztárok sora szerepelt az
Egy makulátlan elme örök ragyogása
című filmjében, amely Oscar-díjat nyert.
Jean-Louis Bompoint 1983 óta operatőr-
ként állandó munkatársa, aki úgy dön-
tött, személyes hangú dokumentum-
filmmé kerekíti gyűjteményét barátjá-
ról, hogy bemutassa ezt a fékezhetetlen
agyvelejű művészt.

RTL Klub, május 6., vasárnap, 16:35

Dagi Albert Amerikai családi vígjáték

A jóeszű és érzékeny Dorisnak nehézségei vannak a suliban a beilleszke-
déssel. Sokszor visszasírja szeretett nagypapáját. Az egyik könnycsepp
éppen akkor hullik a tévé távirányítójára, amikor a kedvenc rajzfilmsoro-
zatát nézi. A nagyszívű és nagy testű Dagi Albert és mindig tettre kész ba-
rátai képtelenek ellenállni a könnyeknek, és Doris szobájában teremnek.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁJUS 8., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Marslakók 
14:00 Hacktion 
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:45 Fonogram 2012
22:50 Az Este 
23:25 Tudorok 
00:20 Barangolások öt kontinensen 
00:50 Angi jelenti 
01:20 Everwood 
02:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Csak egy csók

Egy férfi és egy nő találkozik
az utcán, és azonnal felizzik
köztük a vonzalom. Hamaro-
san már egy bárban beszél-
getnek, de amikor Gabriel 
búcsúzóul megcsókolná Emi-
lie-t, a nő elmesél egy törté-
netet arról, hová vezethet
egyetlen csók.

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban
21:20 Vadidegen
23:25 TotalCar
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Macerás ügyek 
02:30 TotalCar
02:55 Vers éjfélkor - magyar versek

06:15 Gyilkos sorok 
07:10 A kifutó 
08:00 A nagy házalakítás 
08:50 Gyilkos sorok 
09:45 Nyomtalanul 
10:35 Tibor vagyok, de hódítani 

akarok 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 
23:10 Doktor House 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Doktor House 
01:55 A nagy házalakítás 
02:40 A kifutó

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Roma Magazin 
06:30 Híradó 
06:35 Domovina
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 1 könyv 
16:05 Heuréka! Megtaláltam! 
16:35 Térkép
17:05 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Vivát Benyovszky!
20:00 A csend 
21:40 Hírek 
21:45 Dunasport
21:55 Kultikon
22:50 Lamantin Jazz Fesztivál 
23:15 Senkinek sem kellene 

meghalnia 
00:10 Pártfogók és pártfogoltak 
01:05 Vers
01:10 Himnusz 
01:15 Térkép
01:40 Lélek Boulevard 
02:10 Lyukasóra 
02:40 Két találkozás 
03:00 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 A mentalista

22:30 A Grace klinika 
23:35 Reflektor
23:50 Sületlen paradicsom

MÁJUS 9 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Marslakók 
14:00 Gasztroangyal
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kasszasiker 
21:30 Becsengetünk és elfutunk
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:30 Árnyékban harcolók – Európai 

ellenállók a nácizmus ellen 
00:30 Szellem a palackból... 
00:55 Everwood 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:25 A nagy házalakítás 
08:15 Gyilkos sorok 
09:10 Nyomtalanul 
10:00 Acélmagnóliák 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Shameless - Szégyentelenek 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Shameless - Szégyentelenek 
02:05 A nagy házalakítás 
02:50 A kifutó

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A Napisten piramisa 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House
22:20 Született feleségek 
23:20 Én is szép vagyok 
23:50 Aktív
00:25 Tények Este
01:00 Doktor House 

01:50 Született feleségek 
02:40 Babavilág 

VIASAT3
05:30 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Unser Bildschirm
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Hazajáró 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 Kántor
20:00 Janis és John 
21:45 Hírek 
21:50 Dunasport
22:00 Kultikon
22:55 Századfordító magyarok 
23:45 Novellák: A szerelem 
00:20 Ottlik: Napló 
00:25 Himnusz 
00:30 Térkép
00:55 Öt perc próza
01:05 Füstös képek 
02:05 Napok, évek, századok 
02:30 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély

Franciscónak rosszul esik,
hogy Valeriát Fernando társa-
ságában találja a medencénél,
de megtudja, hogy a férfi ér-
deklődik Vivi iránt. Dona Zorai -
da arra biztatja lányát, hogy te-
gyen végre Beto kedvére. Ja-
vier kórházba szállítja Gabrie-
lát, akinél megindul a szülés.
Mauro végre megtalálja a bol-
dogságot Lorna oldalán.  

10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 Legyen Ön is Milliomos!
22:35 Házon kívül
23:05 XXI. század – a legendák 

velünk élnek
23:45 Reflektor
00:00 Ments meg! 

TV2, május 8., kedd, 21:20

Vadidegen Amerikai thriller

Vannak internetes chatszobák, ahová nehezebb be-
jutni, mint a legtitkosabb klubokba, léteznek találka-
helyek, ahová csak hosszas ellenőrzés és szigorú biz-
tonsági intézkedések után klikkelhet a felhasználó. De
ha egyszer bejutott, új világ nyílik ki előtte: a leplezet-
len vágyak, furcsa kívánságok világa, ahol mindenki
szabadon váltogathatja a személyiségét. Ro egyik ba-
rátját meggyilkolják. A gyilkosa után nyomoz, és úgy
tűnik, csak akkor tudhat meg többet az ügyről, ha ő is

bekerül a rendszerbe. Egy -
re mélyebbre merül a
szenvedélyek hálózatában,
olyan mélyre, ahonnan
talán már nincs kiút.

Duna Televízió, május 8., kedd, 20:00

A csend Fekete-fehér, svéd filmdráma

Bergman talán egyik legszebb irodalmi forga-
tókönyve A csend. Szereplői egy tízéves fiú, Johan, édesanyja Anna,
s Eszter. Némán utaznak, hárman, a vonaton. Ki tudja, merre és hová.
Johan a párás ablakra betűket ír, édesanyja narancsot bontogat, míg
Eszter szemét lehunyva pihen. ..

TV2, május 9., szerda, 12:25

A Napisten piramisa
Francia–olasz–NDK western

Mexikó, 1864. Az aztékok kincsét többen is meg
akarják szerezni. Alfonso gróf pedig még arra is
képes, hogy titokban feleségül vegye a kincs hollé-
tét ismerő azték hercegnőt.

Duna Televízió, május 9., 
szerda, 20:00

Janis és John
Francia–spanyol vígjáték

Pablo Sterni jelentéktelen figura. 11 éve
dolgozik ugyanannál a biztosítónál
ügynökként. Amikor aztán egy nap úgy
dönt, saját zsebére is üzletel egy kicsit,
beüt a krach. Be nem jelentett ügyfelé-
nek, M. Cannonnak  a féltve őrzött autó-
ját ellopják és összetörik. Pablónak pe -
dig elő kell te-
remteni a biz-
tosítási össze-
get, ami fél-
millió frank.
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MÁJUS 10., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 Megacápa az óriáskrokodil 

ellen 

23:25 Tudorok 
00:35 Reflektor
00:50 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:10 Orvosi bűnügyek 
10:10 Poén Péntek
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Marslakók 
14:00 Négy szellem
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Elcserélt lányok 
21:30 DTK 
22:25 Az Este 
23:00 Ottlik 100
23:30 Laura mosolyog 
01:10 Everwood 
01:50 MM

05:55 Gyilkos sorok 
06:45 A kifutó 
07:35 A nagy házalakítás 
08:30 Gyilkos sorok 
09:25 Nyomtalanul 
10:20 Columbo: A bűn jelöltje 
12:15 A dadus 
12:45 A dadus 
13:10 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
14:05 Shark - Törvényszéki ragadozó  
15:00 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:55 CSI: A helyszínelők 
16:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:40 Nyomtalanul 
18:35 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:35 Jóbarátok 
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők  
23:10 Nikita 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:55 Nikita 
01:45 A nagy házalakítás 
02:30 A kifutó

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Jégtörők 2 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Csupasz pisztoly 

23:00 Aktív
23:30 Tények Este
00:05 EZO.TV
00:40 Csupasz pisztoly 
02:00 Segíts magadon! 

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru
07:05 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd
09:00 Világ-nézet 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték 
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Lyukasóra
15:35 Töredékek - Fejezetek a ma-

gyar művelődés történetéből 
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:05 A fekete város
20:00 Simon Menyhért születése 
21:40 Hírek 
21:45 Dunasport
21:50 Kultikon
22:45 MüpArt classic - Francia-est 
00:45 Koncertek az A38 hajón 
01:40 Vers

Duna Televízió, május 10., csütörtök, 20:00

Simon Menyhért születése
fekete-fehér, magyar filmdráma

Simon István erdész a Bükk egyik magaslati
erdészházában él várandós feleségével. Tél
van, az előrejelzés szerint nagy hóesés várható. Éva tapasztalatlan-
ságból elmulasztja az utolsó alkalmat, hogy lejusson Egerbe, a kór-
házba. Megkezdődnek a szülési fájdalmak. Simon felkészül a szülés
levezetésére. Bonta, a párttitkár irányításával megmozdul az egész
Bükkalja: fel kell vinni az orvost és a bábát a nehéz szülés előtt álló
fiatalasszonyhoz. A hó borította természetben óriási küzdelmet fo-
lyik, hogy a kis Simon Menyhért biztonságosan megszülethessék.

M1, május 10., csütörtök, 23:30

Laura mosolyog
amerikai filmdráma

Laura addig tökéletesnek hitt világa egy
csapásra darabjaira hullik szét. Évekkel
a vőlegényét ért tragikus baleset után
immáron új családjával boldogan él, ám
az elfeledni
akart múltjá-
nak  emlékei
újból vissza-
térnek.

Viasat3, május 10., csütörtök, 10:20

Columbo: A bűn jelöltje
amerikai krimi

Harry Stone, a szenátorjelölt, Nelson
Hayward kampánymenedzsere egy ki-
talált történetet tálal a nagyközönség
elé, hogy ezzel is növelje főnöke népszerűségét. A tör-
ténet végtelenül egyszerű: Hayward-ot az ellenfelei-
nek egy csoportja azzal fenyegeti, hogy meggyilkolja.
A történetet Hayward azonban egészen másra hasz-
nálja fel. Mégpedig arra, hogy elkövesse saját bűnté-
nyét: Stone meggyilkolását, aki túl sokat tud róla.

II. GYIRMÓTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

2012. május 19-én, szombaton
8.00–20.00 óráig 

Helyszín:
ARANYHAL SZABADIDŐKÖZPONT, 

HORGÁSZTAVAK

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENYÜNKRE
EGYÉNILEG VAGY CSAPATBAN, CSALÁDJÁVAL, BARÁTAIVAL
Érdeklődni és a versenyre nevezni a Gyirmóti Művelődési Házban 
Cím: 9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35–37., 
hétfőtől péntekig 13.00–19.00 óráig a 96/449-137-es telefonon,
az amk@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen, 
valamint a Gyirmóti Részönkormányzat irodájában lehet:
hétfőtől péntekig 8.00–13.00 óráig a 96/519-920-as telefonon vagy
a balogh.kati@gyor-ph.hu e-mail címen.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 16. (SZERDA) 17.00 ÓRA.

Igény esetén előrendeléssel lehet vásárolni tisztított pontyot. Az egyé-
nileg és csapatban versenyzők hozzák magukkal az alapléhez szüksé-
ges alapanyagokat, főzőedényt, felszerelést és gázpalackot. A halász-
lének 13.00 óráig kell elkészülni, amiből egy adagot a  zsűri elé kell tá-
lalni. A kész halászlét kedvezményes áron lehet értékesíteni.

Délelőtt gyerekprogramok, délután 
Greznár Zoltán és cigányzenekara, 
Kossáry Judit és Kosár Szabolcs, 
valamint Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László 
közreműködésével várjuk a vendégeket.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk ingyenes programjainkra 
és a kedvezményes áron vásárolható halászlé kóstolására.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Akciósorozatot tart májusban a
Győri Rendőrkapitányság a polgárőr-
séggel karöltve a kerékpárosok érde-
kében: a szabálytalanul, illetve a
megfelelő felszerelés nélkül közleke-
dőket szeretnék kiszűrni a balesetek
elkerülése miatt. Cikksorozatunkban
dióhéjban vesszük sor ra a kerékpá-
rosokat érintő alapvető szabályokat.

A közlekedés egy átfogó, jól szabá-
lyozott, egységes rendszer, ahol min-
denki sajátos logika szerint közleke-
dik. A kerékpározóknak ugyanúgy is-
merniük kell a KRESZT-t, mint a köz-
lekedés más résztvevőinek. Ahogy
autóba sem ülhetünk ittasan, kerék-
pározni is csak józanul szabad. Sokan
nem tudják, de a biciklisekre is vonat-
koznak sebességhatárok: legfeljebb
40 km/órával közlekedhetünk. 

A KRESZ változtatásával a kerék-
párosok sok esetben elbizonytala-
nodtak, például ott is közlekednek,
ahol nem szabad. Az alapszabály
szerint ha az út és a forgalmi viszo-
nyok lehetővé teszik, biciklivel az út-
test menetirány szerinti jobb szélén
kell közlekedni. Az úttesten, az útpad-
kán és a járdán (ha nem tilos) csak

Fokozottan ellenőrzik 
a kerékpárosokat májusban

egy sorban haladva szabad tekerni.
A kerékpársávon, a gyalog- és kerék-
párúton egymás mellett is biciklizhe-
tünk. Ha az út mellett van kerékpárút
vagy kerékpársáv, akkor csak itt te-
kerhetünk.

Sok biciklis figyelmen kívül hagyja
a táblákat, például a kerékpárút–au-
tóút kereszteződésekben az elsőbb-
ségadásra figyelmeztető jelzés elle-
nére az útra hajtanak. Ha elsőbbsé-
günk van, akkor is győződjünk meg
arról, hogy előzékenyek-e velünk

szemben, és csak utána hajtsunk le
az úttestre! A kerékpársáv mellett
gyakran parkolnak autók, ezért saját
testi épségünk miatt is fontos, hogy
megtartsuk a biztonságos ajtónyitás-
nyi távolságot! Mindig figyeljünk a
kanyarodó autókra is, mert a bicikli-
sávban kevésbé vagyunk láthatóak
az autóvezetők számára.
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KÖZLEMÉNY  OKTATÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkészült a jövő óvodája és iskolája Győrzámolyon 

2012. március 27.

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0007 „A jövő óvodájának és iskolájának
kialakítása Győrzámolyon a korszerű nevelési környezet
megteremtésével.” 

Győrzámoly Község Önkormányzata 2010 nyarán pályázatot nyújtott be az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez. A pályázat célja az volt, hogy a 8 évfolyamos általános
iskola egy épületbe költözhessen, illetve az óvoda meglévő 4 csoportja to -
vábbi 1 csoporttal bővülhessen, megvalósuljon az épületek teljes körű aka -
dály mentesítése és energiatakarékos felújítása. Fejlesztés az óvoda esetében:
A meglévő alsó tagozatos iskola tantermeinek felhasználásával 3 csoportos
(3x25 fő) óvoda kialakítása, egyben az épületegyüttes bővítése valósult meg,
mely az új tornaszobának köszönhetően összeépült a telken meglévő
főzőkonyha-étkező épülettel. A 3 új csoportba a középső és nagycsoportos
korú óvodások költözhettek, míg a 2 kis csoport a régi óvoda épületében
maradt. Beszereztük az új csoportszobák, illetve tornaszoba be rendezésén
kívül az integráltan nevelt SNI-s gyermekek sikeres neveléséhez szükséges
fejlesztő eszközöket is. Az ingatlan udvarára játékokat, valamint utcabú-
torokat telepítettünk. 
Fejlesztés az iskola esetében: A földszinti részen a délnyugati szárnyban
maradt 4 alaptanterem a meglévő vizesblokkal. Ezen blokkban akadálymentes
WC, valamint a takarítónők öltözője és takarítószer tárolója kapott helyet. A
tanári szoba kibővült, létrejött a logopédia, a gazdasági, az igazgatói iroda és
1 fénymásoló terem. A földszinti központi zsibongóból került megnyitásra 1
számítástechnikai terem. Az épület a bejáratánál bővítményt kapott, amely
magában foglalja az új akadálymentes liftet, a portát, az előteret és a
lépcsőházat. Az emeletráépítéssel további 4 alaptanterem, 1 zeneterem és 1
természettudományi terem (2-féle szertárral), valamint akadálymentesített
vizesblokk került kialakításra. Beszereztük az új szaktantermek alapberen-
dezéseit, amelyek ergonomikusak, természetes alapanyagúak, tartósak, il-
letve lehetővé teszik a sokoldalú teremfelhasználást, amely a differenciált ok-
tatási módoknál igen gyakori. A használati melegvíz ellátást mindkét épület-
ben BUDERUS LOGALUX P750S kombi tárolóval biztosítottuk, amely lehetővé
teszi a napkollektorok, víz-levegő hőszivattyú, valamint kondenzációs gáz -
kazán csatlakozását. A síkkollektorokat (6 db) az épület tetőszerkezetén
helyeztük el. Az óvoda használati melegvíz rendszerén cirkulációs hálózatot
építettünk ki. A használati melegvíz rendszer kialakítása központi keve rő -
szeleppel történik. 
A pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata 299.703.750 Ft támogatást
nyert, és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Irodájának közreműködésével valósította meg a fej -
lesztést. A projekt 2012. február 28-án sikeresen lezárult, az óvodások,
iskolások pedig a kívül-belül megújult és megszépült épületekben kaphatják
meg a jövőjük alapjait jelentő oktatást-nevelést.

Győrzámoly Község Önkormányzata 
Cím: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. 
E-mail: gyorzamoly@gyorzamoly.hu
Honlap: www.gyorzamoly.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg

szerző: szigethy teodóra

Egy egész tanévet tölthet
négy krúdys diák Németor-
szágban Erfurtban. A fiatal
felszolgáló- és szakácstanu-
lók gyakorlati és elméleti
képzésen vesznek részt a
testvérvárosban.

Győr és Erfurt 1971 óta testvérvá-
rosok, az ottani Ernst-Benary-
Schule és a Krúdy Gyula középis-
kola és szakiskola pedig 2009-ben
kötött testvériskolai megállapo-
dást. Ennek keretében a győri tanu-
lók rendszeresen bekapcsolódnak
az erfurti iskola képzésébe, vala-
mint a Krúdy-iskola is 4–8 hétre fo-
gadja a testvériskola diákjait.

A két város kapcsolatát szoro-
sabbra fogja egy márciusban alá-
írt megállapodás a Krúdy-iskola
és az erfurti Kaisersaal gasztronó-
miai és rendezvényszervező kft.
között.

A cég részt vesz a felszolgáló-
és szakácsszakmát tanuló diákok
gyakorlati és elméleti képzésében.
A fiatalok a kint töltött 10 hónap
alatt betekintést nyerhetnek a né-
metországi rendezvényszervezés
folyamatába, az élmény- és prémi-
umgasztronómia világába.

Nagy Attila, a Krúdy Gyula kö-
zépiskola és szakiskola igazgatója
kifejtette, a megállapodás bizonyí-
téka annak, hogy testvérvárosunk-
ban elégedettek a győri diákokkal
és munkájukkal, hiszen a kapcso-
lat megerősítését a kinti intéz-
mény kezdeményezte.

A tanulóknak pedig páratlan le-
hetőséget ad a 10 hónapos gya-
korlat, élő közegben kipróbálhat-
ják a nyelvtudásukat, továbbfej-
leszthetik azt, látókörük bővül, be-
pillantást nyerhetnek a német
gasztronómiai kultúrába. Az intéz-
ményvezető szerint a program ösz-
tönzőleg hat a fiatalabb tanulókra
is, hiszen a kijutás feltétele a
magas szintű szakmai és nyelvi fel-
készültség.

A magyar diákokat az Ernst-Be-
nary-Schule is segíti, támogatja a
gyakornokok beilleszkedését és
további kapcsolatok kiépítését.

Nagy Attila hozzátette, keresik
annak lehetőségét, hogy még
több diákjuk részesüljön ilyen kivé-
teles lehetőségben. A kapcsolatot
már elkezdte kiépíteni a város és
az iskola egy szállodalánccal, akik
jelezték, szintén szívesen fogadná-
nak győri fiatalokat.

Németországi
gyakorlaton
a krúdys
diákok
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KÉPRIPORT RENDŐR-, SPORT-, REPÜLŐNAP

20 / + / 2012. május 4.

Földön, „lovon”,
levegőben
Felvételeink a rendőrnapon, a hétvégi sport- és
szabadidőnapon a Barátság Sportparkban, vala-
mint a péri repülőnapon készültek. Utóbbin Beug-
runk Győrbe játékunk győztese három ezer méter
magasból ereszkedett ejtőernyővel a földre.

fotó: marcali gábor
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Nyerjen 25 kg etetőanyagot!

Győr Plusz–MMX 
tavaszi nagy horgászjáték!

Új játékot indított a Győr Plusz szerkesztősége. A mostani számunk-
ban is megtalálhatja három egyszerű kérdésünket, amelyekre vála-
szolva nagy értékű ajándékot nyerhet! A helyes megfejtők közül egy
sporttársunk 25 kg etetőanyagot tartalmazó csomagot nyer. 
A nyereményt Magyar Gábor, a 2011-es országos egyéni nemzeti
horgászbajnokság győztese adja át az MMX Horgászcentrumban.
(9012 Győr, Királyszék út 29.)

A válaszokat május 9-ig várjuk az alábbi 
címekre:  jatek@gyorplusz.hu 

vagy 9002 Győr, Pf. 78. 
Jelige: Horgászjáték. 

Sorsolás május 10-én.  

1. Az országos horgászrend szerint hány
centiméter a ponty legkisebb kifogható
mérete?

2. Az országos horgászrend szerint mikor
járt le a süllő fajlagos fogási tilalma?

3. Hol található az MMX Horgászcentrum?

INICIÁL AUTÓHÁZ
Gyôr, Külsô Veszprémi u. 6.
Tel.: 96/583-525
www.inicial.hu/toyota

KÉPRIPORT JÁTÉK, HIRDETÉS
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

Stresszkérdőív
Tesztünkből kiderítheti, hogy a magán -
életben és a munka során mennyi
stressz éri. Amennyiben az alábbi állí-
tások zöme igaz önre, stresszkezelő
készségek elsajátítása javasolt!

1. Sokat túlórázom
2. Erősen koncentrálok
3. Képtelen vagyok másoknak átadni

a feladataimból
4. Úgy érzem, feladataimat mindig tö-

kéletesen kell megoldanom
5. Gyorsan beszélek, járok és (vagy)

vezetek
6. Gyakran szorít az idő
7. Erős bennem a versenyszellem
8. Ritkán vagyok boldog és elégedett
9. Úgy érzem, nem én irányítom az

életemet
10. Gyakran kockáztatok
11. Gyakran érzem úgy, hogy nincs,

aki segítsen
12. Nehezemre esik, hogy kiálljak ma-

gamért
13. Úgy érzem, mások kihasználnak
14. Általában magamba fojtom a dü-

hömet
15. Ha boldogtalan vagyok, ritkán

mondom el másoknak
16. Ha dühös leszek, később bűntuda-

tom támad miatta
17. Általában elrejtem az érzéseimet
18. Igyekszem elkerülni a másokkal

való konfliktust
19. Nehezemre esik másoktól szíves-

séget kérni
20. Többnyire halogatom a nehéz dön-

tések meghozatalát
21. Nehézségeim vannak az életritmu-

som irányításával
22. Úgy érzem, nincs elegendő tartalé-

kom
23. Mostanában gyakran szorongok
24. Előfordul, hogy úgy érzem, a

stressz az idegeimre megy
25. Könnyebben felháborodok, mint

általában
26. Gondjaim vannak az alvással

Az „igen” válaszok összege:
0–6: Elhanyagolható stressz
7–10: Kisfokú stressz
11–15: Közepes fokú stressz
16–26: Jelentős stressz (stresszkezelő
készségek elsajátítása javasolt)

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

A nők könnyebben dolgozzák
fel a túlzott stresszel járó szi-
tuációkat, mint a férfiak,
mivel máshogy közelítik meg
a problémát, valamint más az
értékrendjük is – mondta dr.
Varga Gábor pszichiáter, a
Nyugat-dunántúli Térségi
Egészségügyi Szolgáltató
Köz pont igazgatója. A szak-
ember szerint a férfiaknak
meg kell tanulniuk rugalma-
sabban gondolkodni, és ta-
nulni a nőktől.

A stressz igazából nem veszélyfor-
rás, ez az élet sava-borsa. Ám ha a
külső ingerre a szervezet nem meg-
felelően reagál, közbelépésre van
szükség. A stresszhelyzetek száma
megnőtt az utóbbi években, vala-
mint egyre nagyobb a teljesítmény-
kényszer, a verseny. Emellett bonyo-
lultnak érezzük a társadalom műkö-
dését, sokan nem értik a bankrend-
szert, miért alakulnak ki csődök,
mitől lesz válság. Megváltozott az
ember szerepe a termelésben is.
Tony Blair szerint már csak minden
ötödik ember tevékenységére van
szükség. A mindennapokat át-
szőtte a bizonytalanság, nincsenek
előre felrajzolható karrierpályák, a
rögtönzés, a spontaneitás kezd ér-
tékké válni, és ezt a legtöbben nem
szeretik – mutat rá Varga Gábor.
Sze rinte az ember igazi, lelki táplá-

A mennyország valóban létezik? Egy
négyéves kisfiú, Colton Burpo szerint
igen.  Az égi paradicsomban – Col-
ton elmondása szerint – sok a gyer-
mek, mindenkinek szárnya van, és
senki sem öreg. Csodálatos szivár-
ványszínek és fények ragyogják be

léka az életritmus, a melegség,
amit a szerető családi vagy baráti
kör ad, és az állandóság.

Míg a nők befogadók és tolerán-
sak, harmóniára törekszenek, emo-
cionálisan, érzelmileg közelítik meg
a problémát, addig a férfiak inkább
agresszívek, eszelősen, görcsösen
harcolnak, rivalizálnak, veteksze-
nek, a másik legyőzésére töreksze-
nek a megegyezés helyett. Ez sok
energiájukat emészti
fel. Értékrendjükben
első helyen a munka, a
szakmai ambíció áll.
Mivel a társadalmi vál-
tozások leginkább eze-
ket a területeket érintik,
a férfit több csapás éri.
Ha például elveszíti
munkahelyét, nem tud
eltartó lenni, nem tud dominálni,
azt gyászként éli meg.

A férfiak külső irányítottságúak,
jobban foglalkoztatja őket a hagyo-
mány. Mivel gyorsan változik a világ,
nem tudnak tradíciókat átadni, s ez
frusztrációt okoz. Varga Gábor azt
mondja, kalkulálni kell a bizonyta-
lansággal, több megoldási lehető-
séget kell felvázolni egy-egy problé-
mára, nem szabad elhamarkodni a
döntéseket. A szakember szerint a
flexibilitás lett az érték, hiszen minél
rugalmasabb egy ember, annál ke-
vésbé törékeny. Mivel a nők simulé-
konyabbak, könnyeb ben veszik a
változásokkal járó akadályokat.

Dr. Feller Gábor, a megyei kórház
I. pszichiátriai és mentálhigiénés

osztályának vezető főorvosa szerint
muszáj elszakadni attól, hogy min-
den fekete és fehér, árnyaltabban
kell gondolkodni. A szakember úgy
látja, sokan nem rendelkeznek a
nemet mondás képességével sem,
és túlvállalják magukat, ez megbete-
gítheti az embert. Vissza kell utasí-
tani azokat a feladatokat, amik már
nem férnek bele az időbe. A nők
ügyesebbek az egyensúly megte-

remtésében, így könnyebben talál-
ják meg a középutat a munka és a
magánélet között. Feller Gábor sze-
rint a feleség ezt a képességet meg-
taníthatja párjának. Azt mondja,
szer vezzenek a párok közös szabad-
idős programokat, amik során az
agy átkapcsolhat.

Mindehhez Varga Gábor még
hozzáteszi, a nők nyelvi kultúrája job-
ban ki tudja fejezni az érzelmeket,
könnyebben tudják megszólaltatni az
érzéseiket. Éppen ezért segíteniük
kell a férfit abban, hogy az érzelmeiről
tudjanak és merjenek beszélni, és
közben ez ne tűnjön férfiatlan maga-
tartásnak. A nők segíthetnek a fékek
beindításában is: „akkor is szeretlek,
ha nem te vagy az első bajnok!”

Todd Burpo, Lynn Vincent: Igazából mennyország
ezt a különleges csodavilágot, ahol
bármi megtörténhet.

A kisfiúnak műtét közben leáll a
szíve és a klinikai halál állapotából
visszatérve, a mennyben tett három-
perces látogatásáról számol be. A
rövid „utazás” során kapott egy öle-

lést meg sem született nővérétől és
beszélgetett dédapjával is, aki Colton
születése előtt harminc évvel hunyt el. 

Az édesapa által írt regény elrepíti
az olvasót a bájosan őszinte gyer-
meki világba, ahol mindenki hisz a
csodákban, méghozzá feltétel nélkül. 

Könyvajánló

A nők segíthetnek a férfiaknak 
a stressz feldolgozásában

A stressz nem 
veszélyforrás, ez az

élet sava-borsa
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: simon barbara
fotó: marcali gábor

Nem is olyan huligán Csipa,
azaz Ördög Tibor, a Hooligans
együttes énekese, mint ahogy
azt először gondoltuk. Győrúj-
baráti koncertjük előtt őszintén
vallott lapunknak lányokról s
anyákról.

Az egyik dalotokban azt ének-
led, hogy a nő úgy hat rád, mint
„egy olyan erős szer, amitől
nem szabadulsz el”. Mivel tud-
nak levenni a lábadról a höl-
gyek, és te hogyan hódítod meg
őket?

Szinte semmivel. Nincs olyan,
hogy levesznek a lábamról, maxi-
mum én hagyom magam elcsábítani.
Én már megtaláltam az igazit, persze
a szépségeket azért megnézem, de
inkább csendre, nyugalomra, türe-
lemre és megértésre vágyom. Lehet,
hogy nem is én hódítottam, hanem a
színpad. Erre mondják, hogy a szín-
pad megszépíti az embert, „naggyá”
teszi. Én is ugyanolyan egyszerű
ember vagyok a hétköznapokban,
mint bárki más, csak kicsit bátrabb. 

szerző: z. a.
fotó: németh hajna, németh hanna

Családi Kör néven az év máso-
dik felében programot indít a
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat és a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület váro-
sunkban, melynek céljai között
szerepel az is, hogy az anyaság
és a család társadalmi megbe-
csültsége emelkedjen. Egy
egész hálózat szervezkedik a
város kulisszái mögött azért,
hogy a fiatalok számára von-
zóbb legyen a gyermekválla-
lás, hogy jobb legyen anyának
lenni Győrben! A Családi Kör
program vezetői gyakorló
édesanyák, akiknek régóta dé-
delgetett álmai is valóra válnak
ezzel a projekttel.

– A gyerekeink születése kimondha-
tatlan boldogságot hozott az éle -
tünkbe, de ráeszméltem arra is, hogy
a sok elérhető információ ellenére a
nők mennyire egyedül vannak az
anyaságukban, különösen egy nagy-
városban – kezd bele a mesélésbe
Kajdi Zsuzsanna. Az érdeklődése kö-

Felpezsdül a kismamaélet Győrben

zéppontjába került az anyaság, ami-
ből egy új hivatás kezdett kibonta-
kozni. 2008 tavaszán részt vett a Szü-
letés Hete győri programjainak meg-
szervezésében, 2009-ben pedig lét-
rehozta a Nők Győrben online oldalt,
útjára indítva ezzel az üzenetet: Nem
vagy egyedül! Elvégezte többek kö-
zött a dúlaképzést, babahordozási ta-
nácsadó, és a babák táplálásával

kapcsolatosan is korszerű ismeretek-
kel rendelkezik. Jelenleg pszicholó-
giát tanul, mentálhigiénés szakem-
ber lesz. 

Rátalált egy pályázatra, amely az
eredeti elképzeléseivel is összhang-
ban, komplex módon támogatja a
családokat, és a nőket azért, hogy
helyt tudjanak állni életük főszerepé-
ben, az anyaságban. Megkereste a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
győri központját, akik szívesen vállal-
ták, hogy biztosítják az uniós projekt
hátterét.

Zsuzsa éppen a közös motiváció-
juk kapcsán ismerte meg Mayer Ildi-
kót, a háromgyermekes anyukát, aki
kilenc évet töltött otthon a gyerme -
kekkel, és négy éve tért vissza a
munka világába.

– A gyermek világra jövetelével
anya és család is születik. Töreked-
tem ezt tudatosan megélni, és máso-
kat is erre biztatok – mutat rá a Csa-
ládi Kör elnevezésű kezdeményezés
lényegére: a családok olyan közös-
ségbe kerülhetnek, ahol működő
mintákat, segítséget kaphatnak egy-
mástól, illetve a különböző területe-
ken dolgozó szakemberektől. Önkén-
teseket is várnak, mert mint hangsú-

lyozza, egy meg egy az sosem kettő,
el sem tudjuk képzelni, hogy mennyit
tehetünk együtt, ha kihozzuk egy-
másból a rejtett tartalékokat.

A projekt foglalkozik kamaszkorú
fiatalok felkészítésével a családi
életre, de nyugdíjas önkénteseket,
várandósokat, valamint kisgyerme-
kes anyukákat is várnak, és azokat is,
akik már vissza szeretnének menni a
munkába. Ildikó utóbbi csoportnak
tréningsorozatokat szervez, például
álláskeresésről, önérvényesítésről,
és pénzügyi intelligenciáról szólókat.
Vallja, az anyáknál jobb szervező és
felelősségtudatosabb ember kevés
akad.

A két hölgy fontosnak tartja, hogy
ne tekintsünk krízisként a változá-
sokra, viszont ha a problémáinkat
nem tudjuk megoldani, kérjünk bát-
ran segítséget, ismerjük fel a közös-
ség megtartó erejét!

A törekvés civilek, önkormányzati
fenntartású intézmények és nonpro-
fit szervezetek összefogásával való-
sulhat meg. A Családi Kör program
központja bárki számára nyitva lesz:
programokkal, tréningekkel, tanács -
adással várják az érdeklődőket, a ter-
vek szerint szeptembertől.

Csipa: A nők nem vesznek le a lábamról,
maximum én hagyom magam

Mi a véleményed a férfi–nő
barátságról?

Nincs olyan. Ez olyan duma, mint
a szakítás utáni barátság. Az egyik
úgyis jobban szereti a másikat, mint
egy barát. Ez csak egy kifogás, hogy
ne haraggal váljunk el. Sosem volt nő
barátom, mindig szorosabb volt a
kapcsolat, aminek ha vége szakadt,
akkor sem alakult át barátsággá.  

Egy show-műsorban énekel-
ted, hogy „nem nősülök soha”.
Csak egy dal volt, vagy való-
ban házasságellenes vagy? 

Azt a dalt is rám szabták. Nem va-
gyok házasságellenes, de nem érde-
kel a téma. A párom se köti az ebet a
karóhoz, hogy márpedig szeretne
egyszer menyasszonyi ruhát –
mégis jól megvagyunk. Az
elvem: élni és élni hagyni.
Egy házasság, vagy
bármilyen papír,
ami kötöttségek-
ről szól, nálam
behatárolja a
szabadság fo-
galmát. Azért
szeressük egy-
mást, amilyenek vagyunk, ez pedig
papír nélkül is működik. 

Úgy tudom, hogy profi kakaó-
vaj-készítő vagy. Egy huligán
mellett mennyire édes az
élet? 

Nagyon tudom ke-
verni a kakaóvajat, ki-
tanultam a szeren-
csi csokigyárban,
megtanítottak rá az
ottani asszonyok.
Hol ilyen, hol olyan,

de remélem,
hogy általában

édes velem az élet. Néha jönnek kese-
rűbb napok is, mint bármilyen más

kapcsolatban, nem kell ehhez hu-
ligánnak lenni.  

Ki a három a legfonto-
sabb nő az életedben?

Az első az édesanyám, a
második a párom, a harma-
dik pedig az ő anyukája. Rit-
kán járok haza Szerencsre a
családomhoz, telefonon
tartjuk a kapcsolatot. A
párom családja teljesen be-

fogadott, szinte fiuknak tekin-
tenek. Figyelnek rám, törődnek

velem, imádom őket. 
Vasárnap anyák napja.
Mivel köszöntöd az édes-

anyádat?
Elfutok a piac felé

ilyenkor, veszek két
szál virágot, felszala-
dok, becsöngetek,
adok két puszit és
megköszönöm a lehe-

tőséget, minden szépet
és jót, amit tőle kaptam

és kapok. Anyák napi
dallal nem készülök. Egyéb-

ként csókolok minden anyu-
kát anyák napja alkalmából!
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Május négy hetében a rév-
falui Révész étterem fősza-
kácsa, Szabó Tamás vezeti
lapunk konyharovatát. Új
séfünk a csirkés rizottó ké-
szítése közben, bemutatko-
zásként két fontos dolgot
mondott el magáról. Elő-
ször azt, hogy vidéki fiú
lévén a magyaros ízek és a
házi koszt híve, második-
nak meg, hogy nem is
olyan régen, az ország
túlsó feléről, Debrecenből
költözött Győrbe.
Szabó Tamás a cívisváros-
ban tanult és dolgozott,
utolsó ottani munkahe-
lyén, a Calico Jack Pubban
közel nyolc évet töltött el
egy neves mesterszakács,
Rádai Attila keze alatt. A
szakma győri képviselőivel
egy hidegkonyhai verse-
nyen találkozott, munkái-
kat látva döntötte el, hogy
első adandó alkalommal
váltani fog. A leggyorsabb
ajánlat a Face Room étte-
remből érkezett, a Révész-
ben egyévnyi műszakveze-
tés után, tavaly nyáron lett
konyhafőnök. 
Szabó Tamás szerint a
győri vendéglátás igényes
és hagyománytisztelő, a
szakácsoknak jó esélyük
van arra, hogy kreatívan és
szabadon dolgozhassanak,
tehetségükhöz mért pályát
fussanak be. A család, a fele-
ség és a gyerekek is megta-
lálták a helyüket, megsze-
rették a várost, amelyet ma
már első otthonunknak te-
kintenek. 

Hozzávalók (20 golyóhoz): 20 dkg
keserűcsokoládé, 1 kg édes körte, 2 dl
tejszín, 5 dkg vaj, 1 szál rozmaring, 10
dkg mandula, 10 dkg dióbél.

Elkészítése: A csokoládét, a tejszín
felét és a vajat vízgőz fölött felolvasztjuk,
hozzáadjuk az apróra vágott rozmarin-

Dióhéjban

Csokoládétrüffel körtepürével

Hozzávalók négy személyre: 40
dkg gömbölyű szemű rizottórizs, 5 cl
olívaolaj, 1 db diónyi főzőhagyma, 1,5
liter enyhén sózott húsleves, 2 szál ka-
kukkfű, 1 dl száraz fehérbor, 0,5 kg
csirkemellfilé, 15 dkg aszalt paradi-
csom, 5 dkg parmezán, 5 cl tejszín, 5
dkg vaj, kis csomó bazsalikom.

Elkészítése: A rizottórizst a vé-
konyra vágott hagymával, az olívaolaj
felén kissé megpirítjuk, rádobjuk a ka-
kukkfüvet. A felforralt húsleveshez hoz-
záadjuk a bort, majd lassan, részletek-
ben hozzáöntögetjük a rizshez. Addig
főzzük, míg a rizsszemek megpuhulnak,
de közepük még feszes.  Egy másik ser-
penyőben, a maradék olívaolajon meg-
pirítjuk a csirkemellet az aszalt paradi-
csommal. Rászedjük a rizottórizst, szük-
ség szerint ízesítjük. Kivesszük a ka-
kukkfüvet, hozzákeverjük a tejszínt, a
sajtot, majd a tűzről levéve vajjal kréme-
sítjük. Vágott bazsalikomot szórunk
hozzá, azonnal, forrón tálaljuk.   

Aszalt paradicsomos 
szárnyas rizottó

Május séfje: 
Szabó Tamás

Szerző: Gaál József
Recept: Szabó Tamás
Fotó: Marcali Gábor

got és hagyjuk hűlni. Ha megdermedt,
elektromos habverővel kihabosítjuk, a
maradék tejszínből vert habbal fellazít-
juk. A masszát hűtőben dermesztjük,
majd kesztyűs kézzel mogyorónyi dara-
bokat formázunk belőle. A golyókat be-
leforgatjuk az apróra tört mandulába és

dióbélbe. A körtéket félbevágjuk, mag-
házukat eltávolítjuk, majd a vágott felét
lefelé fordítva, sütőben megsütjük. Ami-
kor kihűlt, meghámozzuk, cukor hozzá-
adása nélkül turmixoljuk, az így nyert
pürét átpasszírozzuk, forrásig melegít-
jük. A trüffel mellé hidegen kínáljuk. 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Semmi gond, már hívtam a Kárpátiát.
Nyertes: Árpád Sándor (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u.
10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

A törvény szigora

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

kép és szöveg: pannon-víz 

Volt, ahol csengőszó figyel-
meztetett a vízivásra, más-
hol vízbárokat nyitottak,
megint máshol sportos víz-
próbán mérték össze erejü-
ket a diákok. A három iskolai
példa azt mutatja be, milyen
ötletekkel népszerűsítette a
csapvizet a Happy-hét. 

Az akciós hetet a Pannon-Víz Zrt.
az Országos Élelmezés- és Táplál-
kozástudományi Intézettel kar-
öltve szervezte, hogy felhívják a
gyerekek figyelmét a vízfogyasz-
tás előnyeire. Az immár harmadik
alkalommal meghirdetett Happy-
hét azt szeretné elérni, hogy az is-
kolákban a mosdókon kívül is biz-
tosítva legyen ivóvíz, növekedjen
a gyermekek vízfogyasztása, ke-
vesebb cukros üdítő fogyjon.
Mindez hozzájárulna egyebek

A GYÕR-SZOL Zrt.  
Beruházási és Kivitelezési Igazgatósága
felvételre keres

• lakatos szakmunkást. 

Elvárás: hegesztésben szerzett jártasság.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés levélben, önéletrajzzal:
9024 Győr, Orgona u. 10.
Munka-bérügyi osztály.

Jelige: Lakatos.

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A GYŐR-SZOL Zrt. koordinálásában javában tart
a belvízelvezető csatornák karbantartása és rend-
betétele. A munkálatokhoz a pénzügyi forrást az
önkormányzat biztosítja. A beavatkozás kiterjed
többek között a Kör tér környezetében lévő árok-
rendszer csapadékvíz-elvezetés hatékonyságá-
nak javítására, Győrszentivánon az Egressy út
kertek közötti, valamint a Szikes úttól a Kör térig
húzódó földmeder rendezésére, az Osztáloki-

árok középső – a belterület határán húzódó – sza-
kaszának cserjeirtására, a Bálványosi-csatorna
részbeni felújítására, a Révfalui-árok önkormány-
zati tulajdonú szakaszának iszapolására, a Dankó
Pista téren húzódó burkolt árokrendszer javítá-
sára, a Zöld úti nyílt szelvényű burkolt árok és mel-
lékágának felújítására, az árok részben zárttá té-
telével, a Bilux Kft. telephelye mellett húzódó bur-
kolt árok átépítésére, valamint a Ménfőcsanakon
a Szertár köz–Hajnal út és a vasúti pályatest kö-
zötti szakaszon meglévő nyílt földmedrű csatorna
átépítésére. Az utóbbi helyszínen a GYŐR-SZOL
Zrt. munkatársai a napokban végzik a mederbur-
kolást. A szakemberek a meder alját és két olda-
lát betonlapokkal burkolják, így a későbbiekben
már kevésbé kell tartani a meder eliszapolódásá-
tól, ezzel együtt a burkolt árokmedernek köszön-
hetően a fenntartás is könnyebb lesz. 

szerző: győr-szol
fotó: n. cs.

A komposzt áll a középpontjá-
ban annak az uniós támogatás-
sal megvalósuló nemzetközi
prog ramnak, amelyben a győri
önkormányzatot a GYŐR-SZOL
Zrt. képviseli. Az Ausztria–Ma-
gyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program kere-
tében benyújtott Biológiai ere-
detű erőforrások felhasználásá-
nak optimalizálása a nyugat-ma-
gyarországi régióban, Bécsben
és Burgenlandban (BIORES-AT-
HU) című nyertes pályázat szak-
mai koordinációját a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Mezőgaz-
dasági és Élelmiszertudományi
Kara látja el. Az együttműködés
célja, hogy a komposztáláshoz, a
komposzthoz mint talajerő-után-
pótláshoz kap csolódó tapaszta-
latokat a szakemberek az orszá-
gok határain túl is megoszthas-

mellett az elhízás megelőzéséhez.
A Happy-hetet idén 110 oktatási
intézményben szervezik meg or-
szágszerte, több mint 30 ezer ta-
nuló részvételével. A korábbi
évek tapasztalatai szerint a peda-
gógusok kivétel nélkül hasznos-
nak ítélik a programot, amely a
gyerekek körében is nagy nép-
szerűségnek örvend. Tapasztala-
tok szerint a kezdeményezés
hosszú távon is eredményesnek
bizonyul: hatására a diákok
egészségesebb folyadékfogyasz -
tási szokásokat alakítanak ki,
egyre több iskolában szüntetik
be a cukros üdítők árusítását, te-
szik elérhetővé a mosdón kívüli
vízivást.

A Pannon-Víz működési terü-
letéről a nagyszentjánosi Hu-
nyadi-iskola, a beledi művelő-
dési központ, a kapuvári Pátzay-
iskola, a csornai Rákóczi katoli-
kus oktatási központ és a győri

Szent-Györgyi Albert Egészség-
ügyi és Szociális Szakképző Is-
kola csatlakozott az akcióhoz.
Összesen 1 ezer 644 tanuló kós-
tolta ezen a héten a Pannonvizet
az iskolákba telepített automa-
tákból, 3 ezer 600 liter víz fogyott,
s 300 tanuló vett részt a vízfo-
gyasztást népszerűsítő előadá-
sokon. Fotónkon a győri diákok
láthatóak. 

Az iskolák érdeklődését látva a
Pannon-Víz Zrt. május 30-án a
révfalui vízműtelepen vízműláto-
gatással egybekötött előadáso-
kat szervez általános iskolai tanu-
lók részére. Az egyórás program-
ban a gyerekek körbejárhatják a
vízműtelepet, majd vízzel kapcso-
latos érdekességeket tudhatnak
meg egy előadáson. A csoporto-
kat előzetes egyeztetés után tud-
juk fogadni, időpontot Tóth Lász-
lónál lehet egyeztetni a 96/522-
600/160-as telefonszámon. 

Vízpróba az iskolákban 

Belvízelvezető
rendszerek
felújítása 

Határon átnyúló szakmai
kapcsolat a komposztálásban

sák egymással. A zöld termés
program témájában a közel-
múltban konferenciát rendeztek
Mosonmagyaróváron, ahol a
szakemberek megismerhették a
mosonmagyaróvári mintagaz-

daságot, és a GYŐR-SZOL Zrt.
likócsi komposztálóüzemében
alkalmazott zöldhulladék-elbá-
nási technológiát. 
A zöld termés projektről elhang-
zott: az együttműködés része-
ként a mintagazdaságban ültet-
tek bécsi és győri komposztok-
kal feljavított talajú táblákba ku-

koricát. A kontrolltáblákba nem
került komposzt. A vetés 2011
áprilisában történt, a 2011 októ-
beri betakarítást követően kiala-
kult adatsorokból egyértelműen
látható, hogy a komposzttal ke-
zelt táblákon mintegy tízszázalé-
kos termésmennyiség-növeke-
dés következett be. 

A komposzt további előnye,
hogy az előállítás során 65–70
°C-ra felmelegszik, ennek kö-
szönhetően minden kórokozó-
tól, parazitától és életképes
gyommagtól mentesül. Ez egy-
ben az istállótrágyával szem-
beni legnagyobb előnye. A kom-
poszt talajjavító hatása kedvező
tápanyag-összetétele mellett
magas humusztartalmának, és
porózus, morzsalékos állagának
köszönhető. A komposzt anyag-
szerkezete révén a laza talajokat
megköti, a kemény talajokat la-
zítja, így használatának sok elő-
nye mutatkozik. 
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APRÓ HIRDETÉS

CHEVROLET KALOS 1,4 16V Elite ABS

Irányár: 890.000 Ft

2005 novemberi, elsô tulajdonostól, 95.000 km-rel, fris -
sen szervizelt, garázsban tartott, keveset futott, rend-
szeresen karbantartott, szervizkönyvvel, törzskönyvvel,
2013. novemberig érvényes mûszaki vizsgával.
Felszereltség: ABS, vezetôoldali és utasoldali légzsák,
immobiliser, el. ablak, állítható kormány, centrálzár,
EBD/EBV, el. tükör, fûthetô tükör, indításgátló, ISOFIX,
könnyûfém felni, multifunkciós kormány kerék, sebes-
ségfüggô szervokormány, színezett üveg.

Megtekinthetô: 
Opel Gyimes, Gyôr

70/450-0177
96/627-422

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 11.600.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Magyarnóta-elôadók:
Hajnal Nikolett

Sebestyén Tamás
Zongorán kísér:
Szórádi Árpád

Vacsora:
• Tepsiben sült magyaros

sertéstekercs
• Mandulás csirkemellfilé
• Rizibizi, fôtt burgonya

• Vegyes salátatál
• Desszert

1 pohár bor Szelényi Ernô
aranyérmes borosgazda

kínálatából.

Asztalfoglalás személyesen 
az étteremben, vagy a 

96/431-330-as telefonszámon!
Üdülési csekket, OTP SZÉP-kártyát, Erzsébet utalványt, étkezési

jegyet, bankkártyát is elfogadunk! 

A belépô ára 3.500 Ft/fô 
helyett 2.500 Ft/fô

Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 27 és 50 m2-es üzlethelyi-
ség kereskedelmi, szolgáltatói te-
vékenységre vagy irodának hosz-
szú távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Építési telek Győr -
zámolyon, Tölgyfa út
elején ELA DÓ! Közmű-
vesített, bekerített, 820 m2-
es, 18 m utcafronttal, csa-
ládi házas övezetben.   Érd.:
+36-30/9370-230  

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Ér-
deklődni: 06-70/338-6708. 

Gönyűn 720 m2-es, teljesen köz-
művesített építési telek eladó! Ár:
3.9000.000 Ft. Érdeklődni: 
06-30/9472-729.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. 
Irányár: 1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrben, illetve vonzáskörzetében
lakást, családi házat keresek. Tel.:
30/520-4512 vagy 20/284-
8110, Földi.

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított, 53
m2-es, 2 szobás lakás sürgősen

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
30/422-6164.

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, képes-
lapokat, pénzeket, pénzgyűjtemé-
nyeket, plaketteket, kitüntetése-
ket, könyveket, egyéb régiséget
vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is!   Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928. 

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.

ÜZLET 

Győr, Kálvária utcában 120 m2-
es konferenciaterem hosszú
távra vagy alkalmakra kiadó. Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győrben, Kálvária utcában 43 m2-
es, utcafronti üzlethelyiség kiadó.

eladó. Ára: 8 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.

Albérleteket keresek újonnan Győr -
be költöző, megbízható ügy fe leim ré-
szére! Érd.: 06-70/977-7838.

LAKÁSCSERE

Budapesti, kis méretű önkormány-
zati garzon lakást nagyobb méretű
győri önkormányzati lakásra cserél-
nék. Tel.: 70/536-5921.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, fél-
komfortos, szilárd tüzelésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 3-4 szobás bérleményre
(hirdetési szám: 212). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 49 m2-es, 2 szobás,
távfűtéses lakást cserélne kisebb,
alacsony rezsijű lakásra (hird.
szám: 270). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 3 szobás, eset-
leg 1+2 fél, vagy 2+2 fél szobás la-
kásra Nádorváros, Adyváros, Mar-
calváros területére, maximum má-
sodik emeletig (hird. szám: 199).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti jogviszo-
nyú lakást cserélne 1+2 fél szobás
vagy 2 szobás bérleményre Újváros,
Sziget, illetve Bán A. u. kivételével,
lehetőleg négyemeletes épületben
(hird. szám: 134). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrászat! 
Fodrász házhoz megy, elérhető
áron! 96/439-370, 06-30/273-
3847, HÍVJON!

ÁLLÁS

Érettségizett, telefonos
ügyfélkapcsolati munkatársat fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, ca-
fetéria. 06-70/2678-190, fury-
liza@gmail.com. 

Takarító csoportvezetőt keresünk
Győrbe. Jó szervező és vezetői ké-
pességgel rendelkező, gyakorla-
tias jelöltet várunk. Fényképes
szakmai önéletrajzokat kérünk a
szilagyi.katalin.diw@gmail.com
címre.

EGYÉB 

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.  

Ablaktisztítást, takarítást, sző-
nyeg- és kárpittisztítást vállalok in-
tézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kár-
pit- és szőnyegtisztító gépek köl-
csönözhetők. Érdeklődni: Fazekas
Mihály, +36-20/9833-577.

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást
ponyvás teherautóval válla-
lok. 30/529-7589.

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667  

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, dísz  tárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.

GARÁZS

GARÁZS, 15 m2-es
(5,2 m x 2,9 m), kitűnő álla -
pot ban, saját villany órá -
val, Győr-Szigetben el   -
adó!  Érdeklődni: 06-
30/9370-230.

OKTATÁS

(3 nyelvű)  Oklevelet adó
Masszőrképzés
in dul Győrben
má jus 12-én
Tanfolyam ára: 45.000 Ft 
(részletfizetés).
Fnysz: 00111/2011
Érd.: 06-70/369-8655
www.studiumiroda.hu  
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A Győri Audi ETO KC nyáron
három mesterlövésszel erősí-
tette meg keretét. Egyikük a
szerb válogatott Andrea Lekic,
aki élete első nemzetközi kupa-
döntőjére, és pályafutása leg-
fontosabb párharcára készül. 

Andrea Lekic a szlovén Krim Ljulbljana
együttesétől igazolt Győrbe, ahol négy
sikeres évet töltött el. Az irányítóként és
átlövőként egyaránt bevethető klasszis
bevallottan azért váltott klubot, hogy
olyan csapatban szerepeljen, amellyel
esélye van megnyerni a Bajnokok Ligá-
ját. Erre rögtön az első szezonjában
megvan a lehetősége, hiszen a zöld-fe-
hérek szombaton 17.15 órakor a
Veszprém Arénában a BL-
döntő első felvonásán fo-
gadják a Buducnost Pod-
goricát. Andrea Lekic
sokat tett azért, hogy a győ-
riek bejussanak a fináléba,
az Oltchim Valcea elleni elő-
döntő visszavágóján csapata
egyik legjobbja volt. 

– A visszavágó után azt mond-
tam, az volt pályafutásom addigi
legfontosabb mérkőzése. Soha
nem fogom elfelejteni a Valcea
elleni veszprémi találkozót, fan-
tasztikus hangulatban játszhat-
tunk, és úgy gondolom, ez volt
az egész szezon legjobb mecs-
cse. Most két olyan összecsa-
pás következik, ami még ennél is
fontosabb, számomra és a csa-
pat számára is a döntő jelent min-
dent. Bízom a sikerben, szerintem
kellő önbizalommal várjuk a finálét –
mondta Andrea Lekic, aki rövid idő
alatt beilleszkedett a csapatba és meg-
szerette Győrt. A 24 éves játékosnak
az sem okozott gondot, hogy előző
klubjával ellentétben a zöld-fehéreknél
nem minden esetben játssza végig a
hatvan percet. 

A győriek közül többen játszottak
már a Buducnost Podgorica otthoná-
ban, így tisztában vannak vele, milyen
pokoli hangulat várja majd őket a visz-
szavágón. Andrea Lekic egyelőre nem
foglalkozik ezzel, és biztos benne, hogy
Veszprémben, a csapat ideiglenes ott-
honában a zöld-fehér szimpatizánsok
hasonló légkört teremtenek. 

– Nagyon nehéz, kemény és küzdel-
mes mérkőzésekre számítok. Vélemé-
nyem szerint ötven-ötven százalék
esélye van mindkét csapatnak. Rend-
kívül fontos lesz a szurkolók segít-
sége, örülök, hogy a hírek szerint
ismét megtelik a Veszprém Aréna.
Sokat jelenthet számunkra, hogy az
első mérkőzést hazai pályán játsszuk,

„Számunkra a döntő jelent mindent”
temre jár, Belgrádban idegenforgalmat
és szállodamenedzsmentet tanul. Vá-
lasztása meglepőnek is tűnhet, hiszen
a szaknak nincs köze a sporthoz, ő
azonban szabadidejében szeret elsza-
kadni a kézilabdától. Titkon reméli,
hogy pályafutása befejeztével lesz egy
saját kávézója vagy szállodája. 

Andrea Lekicet végül természete-
sen arról is megkérdeztük, a döntő-
ben mivel lehet a Buducnost Podgo-
rica fölé kerekedni. – A Buducnost
legnagyobb erőssége a védekezés,
rendkívül keményen és fegyelmezet-
ten zár a podgoricai fal. A védelem
mögött ráadásul Clara Woltering áll a
kapuban, aki szintén világklasszis. Ne-
künk hasonlóan keményen kell majd
védekeznünk, támadásban pedig túl-
járni az ellenfél eszén, remélem, hogy
át tudjuk lőni őket. 

Névjegy

Andrea Lekic 1987.
szeptember hatodikán
született Belgrádban.
Az irányítóként és át-
lövőként egyaránt be-
vethető játékos a helyi
ORK Beograd, majd a
Radnicki Beograd csa-
patában szerepelt, ké-
sőbb pedig a Knjaz
Milos együttesében
kézilabdázott. Ezt kö-
vetően országot vál-
tott, 2007 és 2011 kö-
zött a szlovén Krim
Ljubljana erőssége
volt. A 178 centiméter
magas szerb klasszis
játékára jellemző,
hogy a támadásból és
a védekezésből egy -
aránt kiveszi a részét.
Napjainkban a női ké-
zilabdamezőny egyik
legjobb irányítójának
tartják, egyik legna-
gyobb fegyvere a ren-
dezetlen védelem el-
leni játék, valamint a
gyors kontrák befeje-
zése. Egyszeres szerb
bajnok, négyszer-
négyszer nyert szlo-
vén bajnokságot és
kupát. A Győri Audi ETO
KC tagjaként eddig egy
Magyar Kupa-győze-
lemmel bővült az ered-
ménylistája. 

Győri Audi ETO KC–
Buducnost Podgorica
Bajnokok Ligája-döntő, 
első mérkőzés
Május 5., szombat, 
17.15 óra, 
Veszprém Aréna
Televízió-közvetítés:
Digi Sport

Odavágó

mindenképpen előnyt kell kiharcol-
nunk a visszavágóra. Játszottam Pod-
goricában, tudom, milyen hangulat
vár majd ránk idegenben, de nem fog-
lalkozunk ezzel. Mindannyian elég ta-
pasztalattal rendelkezünk ahhoz,
hogy ez ne befolyásolja a játékunkat.
Ráadásul Veszprémben ugyanolyan
félelmetes hangulat uralkodik majd,
mint a Moracában – fogalmazta meg
várakozásait Andrea Lekic. 

A kézilabdázó Győrött is egykori
ljubljanai mezszámában, 77-esben
szerepel. Az átlövő szerencseszáma a
hetes, a szerb válogatottban is ezt vi-
seli, a Krimnél azonban már foglalt volt
ez a szám, ezért megduplázta. Kabalá-
ból az Audi ETO-ban is megtartotta a
négy év alatt megszokott számát, amit
aligha bánt meg. Érdekesség, hogy a
szerb klasszis az élsport mellett egye-
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A Forrás Waldorf Gimnázium 
2012/2013-as tanévben induló 9. évfolyamára 

pótfelvételit hirdet 
idegen nyelvek, mûvészeti tárgyak és a sport iránt 

kiemelten érdeklôdô diákok számára. 

Iskolánkban 4+1 évfolyamon általános gimnáziumi 
érettségi szerezhetô. 

Érdeklôdni munkaidôben a 06-20/5710-802-es telefonszámon lehet.

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri Audi ETO KC története
legnagyobb nemzetközi sikerét
ismételte meg azzal, hogy be-
jutott a női kézilabda Bajnokok
Ligája-döntőjébe. A zöld-fehé-
rek a két mérkőzésből álló pár-
harc végén szeretnék feltenni a
pontot az i-re, és elhódítani az
olyannyira áhított trófeát.
Ehhez a Buducnost Podgoricá-
nál kell jobbnak lenniük, mely-
lyel nem először találkoznak a
győri lányok. 

A montenegrói Buducnost Pod-
gorica tekintélyt parancsoló ered-
ménysorral büszkélkedhet. Az egye-
sület huszonhárom bajnoki címet
gyűjtött be úgy, hogy négy állam ver-
senysorozatában is a legjobbnak bi-
zonyult. Emellett tizenhatszoros ku-
pagyőztes, és négyszer az egykori
Jugoszlávia legjobb klubjának is
megválasztották. A Buducnost négy
nemzetközi kupagyőzelmet aratott
1949 óta íródó története során:
1985-ben, 2006-ban és 2010-ben
KEK-et, 1987-ben pedig EHF-kupát
nyert a csapat. 

A 2006-os KEK-győzelem külö-
nösen fájó emlék a győriek számára,
hiszen a fináléban éppen az Audi

Podgoricán át visz az út a csúcsra
ETO-t győzték le a montenegróiak.
Akkor idegenben, a félelmetes han-
gulatú, ötezer nézőt befogadni
képes Moraca-csarnokban 25–25-
ös döntetlent értek el a zöld-fehérek,
a Magvassyban azonban 26–23-ra
a vendégek nyertek. Egy évvel ké-
sőbb a Bajnokok Ligája csoportkö-
rében találkoztak a felek, a Rába-

partiak kettős győzelemmel vágtak
vissza az elveszített döntőért: Győ-
rött 28–20-ra, majd Podgoricában
31–25-re nyert az Audi ETO. Utol-
jára 2009-ben került szembe egy-
mással a két együttes, akkor a Baj-
nokok Ligája negyeddöntőjében. A
győri 31–27-es hazai sikert köve-

tően Montenegróban 26–26-os
döntetlennel zárult a mérkőzés. 

Érdekesség, hogy mindkét csa-
pat keretében található olyan játé-
kos, aki korábban a mostani ellenfe-
let erősítette. A Buducnost jelenlegi
beállósa Ana Djokic, aki 2002 és
2008 között játszott Győrben, még-
hozzá nem is akárhogy. A Sikinek be-
cézett beállós három magyar bajnoki
címet és négy Magyar Kupát gyűjtött
be a Graboplast ETO, illetve az Audi
ETO tagjaként. Népszerűsége töret-
len, máig a közönség nagy kedven-
cének számít az időnként visszaláto-
gató játékos. A zöld-fehérek egyik lé-
giósa, Jovanka Radicevic nyáron
éppen a Buducnost Podgoricától
igazolt Győrbe. A villámléptű jobb-
szélső nevelőegyesületét hagyta ott
az Audi ETO kedvéért, és fanatizmu-
sával, valamint gólerős játékával
gyorsan belopta magát a szurkolók
szívébe. Ezúttal tavalyi csapattársai
ellen bizonyíthat, ami nyilván plusz-
motivációt jelent számára.

Sokan – köztük Karl Erik Böhn ve-
zetőedző – úgy gondolják, a két leg-
erősebb kerettel rendelkező együttes
jutott be a Bajnokok Ligája fináléjába.
Végignézve a vendégek névsorán,
nehéz ezzel az állítással vitatkozni, hi-
szen a Buducnost kapuját a német
klasszis Clara Woltering őrzi, a gólo-
kat pedig a már említett Ana Djokic

mellett Andjela Bulatovic, Bojana Po-
povic, Dijana Jovetic, Maja Savic
vagy épp Milena Knezevic szállítják. 

Közös a csapatokban, hogy mind-
ketten kupagyőzelemmel hangoltak
a BL-döntőre. Ahogy arról múlt héten
beszámoltunk, a Győri Audi ETO KC
sorozatban nyolcadszor nyerte meg
a Magyar Kupát. A zöld-fehérek az
elődöntőben 48–23-ra győztek a Sió -
fok ellen, majd a fináléban 42–22-re
múlták felül a Békéscsabát. A négyes
döntő remek gyakorlási lehetőséget
jelentett a zöld-fehérek számára, akik
több variációs lehetőséget is kipró-
bálhattak. A Buducnost Podgorica
ezzel egy időben a regionális Balkán-
liga négyes döntőjében diadalmas-
kodott. A montenegróiak élesebb
mérkőzéseket játszottak, az elődön-
tőben a macedón Metalurg ellen
győztek 32–22-re, majd a döntőben
a szerb bajnok Zajecarnál bizonyul-
tak jobbnak 31–29-re. 

A győri klub tájékoztatása szerint
biztosan telt ház lesz a május ötödi-
kei veszprémi mérkőzésen. A zöld-fe-
hérek a jegyigénylések alapján
három-négyszer nagyobb csarnokot
is meg tudtak volna tölteni, és 5.100
néző látja majd a helyszínen a Bajno-
kok Ligája döntőjének első mérkőzé-
sét. A vendégek az előírások alapján
ötszáz belépőre tarthattak igényt, és
ezt mind megvásárolták.

Bajnoki döntő. Eldőlt,
hogy a bajnoki döntőben a
Ferencváros lesz a Győri
Audi ETO KC ellenfele. A
párharc két győztes mérkő-
zésig tart, az első felvonást
május 9-én, szerdán rende-
zik a Magvassyban, míg a
visszavágót május 16-án
játsszák a Népligetben. A
pontos kezdési időpontok-
ról lapzártánkig még nem
született döntés. 

Újra bebizonyosodott, Győr sportos város, több százan vettek részt
ugyanis vasárnap a III. Tavaszi Családi Sport- és Egészségnapon. A
Barátság Parkban a centerpálya megtelt mozogni vágyó emberekkel,
de sorok kígyóztak az egészségügyi mérősátor, valamint a tanácsadó
szakemberek előtt is. A kisebbeket ügyességi játékok, játszóház várta. 
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Az UNI Seat Győr 61–55-re győzött
Sop ronban a női kosárlabda-bajnok-
ság döntőjének ötödik mérkőzésén,
ezzel a klub megszerezte története első
bajnoki címét. A győri lányok a címvédő
otthonában harcolták ki az aranyérmet,
ami tovább növeli a siker értékét. 

A soproniak már tizenhárom
ponttal is vezettek a mindent el-

Tovább tart a kecskeméti átok a Győri
ETO FC számára, a zöld-fehérek ismét
vereséget szenvedtek a hírös városban.
A hazaiak a győri származású Lencse
duplájával 2–0-ra nyertek egy nyílt, sok
helyzetet hozó mérkőzésen, melyen az
ETO csapatának semmi nem sikerült a
kapu előtt. A győriek utoljára november-
ben kaptak ki a Budapest Honvéd ellen,
hétvégén kilencmérkőzéses veretlen-
ségi sorozatuk szakadt meg. A győriek
botlása miatt a Debrecen ötpontos
előnnyel várhatja a vasárnap 18 órakor
kezdődő ETO–DVSC rangadót. A zöld-
fehéreknek mindenképpen nyerniük
kell, ha életben akarják tartani bajnoki
reményeiket.

További hír, hogy a nemzetközi
Sportdöntőbíróság május második fe-
lében hirdet ítéletet a klub ügyében.
Mint ismeretes, az UEFA fellebbviteli bi-
zottsága korábban két évre – de legfel-
jebb egy részvételre – kizárta a Győrt
az európai kupasorozatokból, valamint
helybenhagyta az első fokon kiszabott
50 ezer eurós pénzbírságot.

Aranyat ért a fantasztikus hajrá 
döntő mérkőzésen, Fűzy Ákos tanít-
ványai azonban hatalmas hajrát nyi-
tottak. A zöld-fehérek tizennyolc
pontot szereztek az utolsó negyed-
ben úgy, hogy mindössze ötöt enge-
délyeztek a hazaiaknak. Az UNI Seat
Győr végül megérdemelt győzelmet
aratott, és 3–2-es összesítéssel
múlta felül a soproniakat.

– Határtalan boldogság és büsz-
keség lakozik bennem. A csapat azt
mutatta, ami egész évben a védje-
gye volt, megalkuvás nélkül harcolt
és vesztett helyzetből talpra állt – fo-
galmazott a döntő után Fűzy Ákos
vezetőedző, aki korábban a Péccsel
már nyert bajnoki címet az MKB-
Arénában. 

Vasárnap este aztán több százan ün-
nepelték a Széchenyi téren Győr leg -
újabb bajnokcsapatát, melyet Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester is köszöntött.
A csapat magyar válogatott játékosainak
a siker ellenére sincs lehetőségük a hosz-
szabb kikapcsolódásra, hiszen számukra
május kilencedikén kezdődik a felkészü-
lés az Európa-bajnoki selejtezőkre.  

Férfikézilabda. A SZESE Győr fordulatos mérkőzésen 25–22-re győzött az
Ajka vendégeként az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokságban. Mivel a Komló ve-
reséget szenvedett Százhalombattán, továbbá a Vác elvitte a két bajnoki pontot
Várpalotáról, a SZESE feljött a második helyre. A váciak idegenbeli győzelmük-
kel megnyerték a bajnokságot. A győriek legközelebb szombaton 18 órakor a
Várpalotát fogadják az egyetemi csarnokban. 

Botlás a rangadó előtt

A győri Patent Gladiators 12:3 arányban legyőzte a kétszeres bajnok
Debrecen Thunders csapatát a közép-európai amatőr ökölvívó csa-
patbajnokság, a BoxingOne Championship legutóbbi játéknapján. A
győriek azután, hogy a nyitányon 8:6-ra nyertek a Galánta Kids ottho-
nában, történetük legnagyobb sikerét aratták a debreceniek ellen. 

Amerikai világbajnokkal erősí-
tette meg keretét a Győri ETO
Hockey Club inline szakosztálya.
A sokszoros válogatott Nathan
Sigmund örömmel csatlakozott
a magyar mezőnyben egyedural-
kodó, és az osztrák bajnokság-
ban is rajthoz álló zöld-fehérek-
hez. Méhes Tibor csapatvezető
elmondta, a világklasszistól so -
kat tanulhatnak a magyar váloga-
tott gerincét adó győri klub tagjai,
emellett érkezése ráirányíthatja a
figyelmet az inline hokira, ami a
jégkorong nyári változata.

Világbajnokot
igazoltak

Továbbjutás
A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye -
tem csapata a Budapest Hon-
véddal találkozott a rájátszás má-
sodik körében. A fővárosban 68–
63-ra maradtak alul az egyete-
miek, akik a visszavágón 83–63-
ra nyertek. A győriek a középső
szakasz fináléjában a TF-Buda-
pest–Nagykőrös párharc győzte-
sével találkoznak. Megrendezték
a százezer forintos dobás máso-
dik fordulóját is, melyben Mentes
Máté próbálkozása nem sikerült,
így a szezonzárón már három -
száz ezer forint lesz a tét. A játék
részleteiről a gyorplusz.hu honla-
pon olvashatnak.  
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AJÁNLJUK
MÁJUS 5., SZOMBAT
Női kézilabda
17.15 Győri Audi ETO KC–Buduc-
nost Podgorica (Bajnokok Ligája-
döntő, Veszprém Aréna)

Férfikézilabda
18.00 SZESE Győr–Várpalota (NB
I/B-s mérkőzés, egyetemi csar-
nok)

Labdarúgás
19.00 Gyirmót–Győri ETO FC B
(NB II-es mérkőzés, Gyirmót)

MÁJUS 6., VASÁRNAP
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–DVSC (NB I-
es mérkőzés, ETO Park)

A Rába ETO futsalcsapata hazai pályán
5–5-ös döntetlent játszott az Újszeged
ellen a bajnoki alapszakasz utolsó mérkő-
zésén. A zöld-fehérek tartalékosan léptek
pályára, ezúttal Balázs, Gyurcsányi, Dróth,
Harnisch és Csopaki is kihagyta a mérkő-
zést. A Rába ETO a második félidő elején
már 5–1-re is vezetett, Ramada kétszer is
betalált, mellette Al-Ioani és Café is ered-
ményes volt, továbbá az egyik vendégjá-
tékos saját kapujába lőtt. A szegediek
azonban nem adták fel a küzdelmet, és
szerencsés gólokkal ki tudtak egyenlíteni,
az utolsó pillanatokban pedig Matkovics
bravúrjai kellettek a döntetlen megtartá-
sához. Az alapszakaszgyőztes győriek a
Vasas ellen folytatják a rájátszásban, az
első mérkőzést csütörtökön, lapzártánk
után játszották.  A két győztes mérkőzésig
tartó párharc második felvonását hétfőn
18.20-kor rendezik a Fáy utcában. A zöld-
fehérek célja, hogy két mérkőzésen el-
döntsék a továbbjutást. 

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége
megrendezte éves megyei küldött-
közgyűlését. A rendezvényen részt
vett Fűrész György, a MOHOSZ
ügyvezető elnöke is.  Az elnökségi
beszámolóban Takács Antal ügyve-
zető elnök elmondta: az előző évben
meghatározott feladatokat végrehaj-
tották. A megyei szövetséghez tar-
tozó egyesületek száma érdemben
nem változott, ugyanakkor az egye-
sületi tagok száma emelkedett.

Döntetlennel zárt a Rába ETO
szerző: bögi viktor

A Speedfit Fitnesz és Szolárium
Stúdió Bögi Viktor személyi edző
szakmai vezetésével országosan  új
kezdeményezést indított azzal a cél-
lal, hogy a stúdió vendégei három
hónap alatt a lehető legnagyobb
mértékben átformálják  testüket. A
versenyre húsz elszánt, csúcsfor-
máját elérni kívánó sporttársunk je-
lentkezett, akik elhatározták, hogy
az idei nyárra megszabadulnak fe-
lesleges kilóiktól, és kiváló kondicio -
nális képességeket, erőt, állóképes-
séget fejlesztenek a megadott 90
napon belül. Akadt olyan jelentkező,
aki egyedül, saját tudásában bízva
vágott neki a megmérettetésnek, a
legtöbben azonban igénybe veszik
a szakszerű edzői útmutatást, táp-
lálkozási és edzéstervet, valamint
személyi edzést. Mindössze három
hét elteltével számos pozitív vissza-
jelzést kaptam az indulóktól, akik fo-
lyamatos fogyásról, feszesebb for-
mákról, lötyögősebb pólókról és
nadrágokról, nagyobb életkedvről
írtak nekem. Úgy gondolom, ez a le-
hető legnagyobb ajándék, amely a
stúdió és partnercégei által felaján-
lott, egyébként nem csekély értékű
nyereményeken is túltesz. A ver-
seny állásáról, eredményeiről a ké-
sőbbiekben is szeretnék beszá-
molni azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy még több embertársunkkal
megismertessem az egészséges
életmódot, s annak egyik következ-
ményeként a testi és lelki harmónia
szépségeit. Speedfit – Fitnesz min-
denkinek!

Megkezdődött
a verseny!

Megyei horgász küldöttközgyűlés
Örömteli, hogy 2011-ben hetvenöt-
tel nőtt a megyében a gyermekhor-
gászok száma, ezzel együtt közel ti-
zennégyezren váltottak horgászen-
gedélyt a megyében. A sporthorgá-
szat tehát továbbra is népszerű, egy-
ben tömegeket vonzó hobbi. Halasí-
tásra a megyében 2010-ben 129
millió, 2011-ben 133 millió forintot
költöttek. A megyei horgászegyesü-
letek, valamint a szövetség kezelésé-
ben lévő vízterületeken a 2011-es
összefogás 190.262 kg volt, ami

szinte megegyezik az előző évivel. Az
egy leadott fogási naplóra jutó fogás
évek óta 25 kg körül alakul. 
A vizes élőhelyek rekonstrukciójáról
Janák Emil, az Észak-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság igazgatója adott
részletes, minden igényt kielégítő tá-
jékoztatást a küldötteknek. Az igaz-
gató részletezte a megvalósult és a fo-
lyamatban lévő megyei vízügyi fejlesz-
téseket, majd külön kitért a Mosoni-
Duna rehabilitációjára. Az aktuális kér-
dések megvitatása során Fűrész
György, a MOHOSZ ügyvezető el-
nöke ismertette az országos adato-
kat: Magyarországon megközelítőleg
1119 horgászegyesület működik, az
egyesületek érdekeit 25 megyei szö-
vetség képviseli. Az állami jegy, a hor-
gászvizsga, az adatszolgáltatás kérdé-
seit követően Fűrész György el-
mondta: a MOHOSZ egy köztes jegy
kialakításával keresi a megoldást a 14
és 18 életév közötti horgászok jegy-
kérdésének megoldására. A szándé-
kot a megyei küldöttek üdvözölték,
így remélhetőleg könnyebb lesz meg-
oldást találni a gyermekjegyről ifjú-
sági jogosultságra váltó fiatal horgá-
szok elsősorban anyagi problémájára.

Egyeztetések a londoni játékok jegyében
Negyvenhét országból több mint száz delegált részvé-
telével rendezték meg Budapesten az Európai Olimpiai
Bizottság (EOC) 33. szakmai konferenciáját, melynek je-
lentősége elsősorban abban állt, hogy mindössze
három hónappal a londoni játékok előtt hatékony infor-
mációcserére kínált lehetőséget. A londoni szervezőbi-
zottság (LOCOG) ez alkalommal tartotta utolsó egyez-
tetését az EOC tagállamaival. A budapesti ülésen a

2014-es szocsi téli játékok, valamint a
szintén 2014-ben, a kínai Nancsingban
(Nanjing) sorra kerülő nyári ifjúsági olimpia szervezőbi-
zottságának képviselői is részt vettek. A budapesti ren-
dezvény keretein belül Borkai Zsolt MOB-elnök megbe-
szélést folytatott Patrick Hickey-vel, az EOC ír elnökével,
és együttműködési megállapodást kötött az Egyiptomi
Olimpiai Bizottsággal. (MTI)
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT, HIRDETÉS

KOS
Nem panaszkodhatnak pénzügyeik
miatt a héten. Hallgassanak intuíciójukra és
vágjanak bele a terveikbe. Foglalkozzanak hiva-
talos teendőikkel. Tűzzenek ki új célokat és fog-
lalkozzanak családjukkal is.

BIKA
Jó passzban vannak mind testileg, lelki-
leg. Foglalkozzanak többet magukkal, illetve ter-
veikkel. Mérlegeljék, amit eddig tettek, és amit
eztán szeretnének, ne veszítsék szem elől céljai-
kat. Párkapcsolatuk is jól alakul.

IKREK
Új embereket ismerhetnek meg, akik ké-
sőbb fontosak lesznek életükben. Családjuknak
szüksége van önökre, az éleslátásukra, tanácsa-
ikra. Ha tanulni szeretnének, itt a a megfelelő idő.

RÁK
Koncentráljanak párkapcsolatukra,
most megbeszélhetik a felmerülő problémákat.
Ne szorongjanak, inkább tekintsenek a jövőbe.
Munkájukban, baráti kapcsolataikban elisme-
résnek örvendenek most.

OROSZLÁN
Életük kicsit lelassul a héten, nincs a
megszokott nyüzsgés önök körül. Rendezzék
lelki dolgaikat, törődjenek többet az egészsé-
gükkel. Párkapcsolatukban nagyon jó változá-
sok lesznek, merjenek tervezni, álmodozni.

SZŰZ
Életük most kiegyensúlyozott. Minden úgy
történik, ahogyan azt szeretnék. Munkájukban si-
keresek. Párjukkal beszéljenek meg mindent, kü-
lönben félreértések sorozata kezdődik.

MÉRLEG
Járjanak nyitott szemmel, most önökre
talál a szerelem. Munkájukkal is foglalkozzanak,
hogy ne kerüljenek rossz helyzetbe. Nagyon jó
megérzéseik vannak most, hallgassanak rá. 

SKORPIÓ
Ne idegeskedjenek, most mintha meg-
állt volna az élet önök körül. Tervezzenek, gon-
dolják át jól lépéseiket, hogy előnyben legyenek
irigyeikkel szemben. Egészségükre figyeljenek
jobban, a stressz nem tesz jót önöknek.

NYILAS
Ne feledkezzenek meg barátaikról, akik
eddig segítettek, most az önök segítségére szo-
rulnak. Munkájuk, anyagi helyzetük nagyon
kedvező. Szerelmükkel is boldogok, tervezzenek
közös programokat.

BAK
Idegesek lehetnek munkájuk miatt. Fi-
gyeljenek irigyeikre, mert ők hozzák rossz hely-
zetbe önöket. Családjuk, barátaik most önök
mellett állnak, hallgassanak a tanácsukra.

VÍZÖNTŐ
Figyeljenek munkájukra, az adódó lehe-
tőségekre, használják ki ezeket. Pénzügyileg jó
döntést hoznak a héten, ha munkát szeretné-
nek váltani, tegyék. Párkapcsolatukban beszél-
jék meg a problémáikat.

HALAK
Párkapcsolatukban nagyon jó fordulatok
következnek, egy új szerelem is kilátásban van.
Barátaik körében jó tanácsokra találnak, de lehet,
az önök segítségére is szükség van. Foglalkozza-
nak többet egészségükkel, a stressz rossz hatású.

Horoszkóp

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pén-
teken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8
órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 órakor,
pénteken 14 órakor zár.  A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.  Tel.:
96/505-051. Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-
086-os ingyenes zöld számon.
Ügy félszolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30 és 13.30
között.

szerző: xantus-állatkert 
fotó: illusztráció

Harapós természetű lakói is van-
nak a győri állatkert belvárosi terrá-
riumházának, ilyen például a nem-
régiben megérkezett négysávos
patkánysikló hölgy. Ez az Észak-
Amerika déli, valamint Közép-Ame-
rika északi részéről származó kígyó
elérheti a másfél méteres hosszú-
ságot. A nőstény negyven tojást is
lerakhat, de nem gondozza ivadé-
kait. A négysávos patkánysiklóbé-

bik könnyen beszerezhetők, de sok
velük a baj, mert támadnak, heve-
sen védekeznek, gyakori, hogy fel-
nőttkorra sem növik ki harapós ter-
mészetüket. 

Színük a környezetükhöz alkal-
mazkodott. Nem mérgezőek, ne-
vüket fő táplálékukról, a rágcsálók-
ról kapták.  Előszeretettel fogyasz-
tanak patkányokat, szívesen hú-
zódnak be pajtákba, istállókba, la-
kóépületekbe. Veszély esetén ösz-
szetekerednek, és a csörgőkígyó-
hoz hasonlóan rázzák a farkukat. 

Patkánysikló 
a Füles Bástyában 

Május 7., 
hétfô 9-12 óráig
MSZP Székház 
Vásárcsarnok 

Gyôr, Herman O. u. 22.

Nyerjen jegyet
az Aranycsapatra! 
A Győri Nemzeti Színház Aranycsapat
című előadására nyerhet jegyet, aki ve-
lünk játszik. Nem kell mást tenni, csak he-
lyesen válaszolni három kérdésünkre.
1. Mi Fenyő Miklós együttesének neve?
2. Mi volt Fenyő Miklós és Tasnádi Ist-

ván előző musicaljének címe?
3. Hogy hívják azt a sportkommentá-

tort, aki az Aranycsapat mérkőzé-
seit közvetítette?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk május 9-ig. A GYŐR-SZOL aján-
dékcsomagját Györgyi István nyerte.


